ิ สง
่ มาด้วย 1
สงที

รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2564
ของ
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
------------

ั 23
ประชุมเมือวันจันทร์ท ี 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชน
ั เซ ็น เตอร์ เซ ็น ทรัล เวิล ด์ เลขที 999/99
โรงแรมเซ ็น ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนช น
ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุญญนิตย์ วงศร์ ักมิตร ประธานกรรมการ
(“ประธานฯ”) ของบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นประธานทีประชุม
ื ดท
ก่อนเริมการประชุม เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ ได ้นํ าเสนอสอวี
ิ ัศน์แนะนํ าความปลอดภัย
ในการปฏิบัตต
ิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการประชุม ให ้ทีประชุมทราบ จากนั น ได ้แจ ้ง
ื
แนวปฏิบัตเิ กียวกับการเข ้าร่วมประชุมตามมาตรการป้ องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ
ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามทีทางราชการกํ า หนด และเป็ นไปตามทีบริษั ท ฯ
ื บอกกล่า วนั ด ประชุม ในเบืองต ้นแล ้ว ทั งนี
ได ้แจ ้งให ้ผู ้ถือ หุ ้นได ้ทราบล่ว งหน ้าพร ้อมหนั ง ส อ
เพือความปลอดภัยต่อสุขอนามัย และประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผู ้เข ้าร่วมการประชุมทีเข ้าข่าย
ื COVID-19 รวมทัง เป็ นสว่ นหนึงของความรับผิดชอบต่อสงั คมโดยรวม
ติดเชอ
ประธานฯ กล่า วขอบคุณ ผู ้ถือหุ ้นทีได ้ให ้ความร่ว มมือเป็ นอย่างดีในการปฏิบั ต ิ
ตามมาตรการป้ องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 สําหรับการเข ้าร่วมประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันนี
จากนั น ประธานฯ แจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่า มีผู ้ถือ หุ ้นทีมาประชุม ด ้วยตนเอง
จํานวน 307 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 977 ราย รวมทังหมดเป็ นจํานวน 1,284 ราย
นั บ จํ า นวนหุ ้นได ้ 1,016,185,546 หุ ้น คิด เป็ นร ้อยละ 70.0818 ของจํ า นวนหุ ้นทีจํ า หน่ า ยได ้
ึ
ทังหมด ซงครบเป็
นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 32 ทีกําหนดองค์ประชุมสําหรับ
การประชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องประกอบด ้วย ผู ้ถือหุ ้น และผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (ถ ้ามี) มาประชุม
ไม่น ้อยกว่า 25 คน หรือไม่น ้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู ้ถือหุ ้นทังหมด และต ้องมีหุ ้นนั บรวมกัน
ึ จํานวน 1,450 ล ้านหุ ้น
ได ้ไม่น ้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทังหมด ซงมี
หลั ง จากนั น ประธานฯ จึง กล่า วเปิ ดการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจํ า ปี 2564
และแจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได ้มอบหมายให ้นางสาววันเพ็ญ จําคํา เลขานุการบริษัท
ึ
ทําหน ้าทีจดบันทึก และจัดทํารายงานการประชุม และได ้แนะนํ ากรรมการซงได
้เข ้าร่วมประชุม
ครบทุกท่าน รวมถึง ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญช ี และทีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทีเข ้าร่วมประชุม
ี
ั ถามแก่ทประชุ
เพือร่วมให ้ข ้อมูลและชแจงรายละเอี
ยดต่างๆ ในการตอบข ้อซก
ี
ม ดังนี
ั สว่ นร ้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังคณะ)
กรรมการทีเข้าร่วมประชุม (ครบทัง 12 ท่าน คิดเป็ นสด
1. นายบุญญนิตย์
วงศร์ ักมิตร
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกลันกรองการลงทุน
2. นายชาติชาย
โรจนรัตนางกูร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงั คม
ิ วรรโณ
3. นายอภิชาติ
ชน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสงั คม
4. นายสมัคร
เชาวภานันท์
กรรมการอิสระ
ี
และประธานกรรมการบริหารความเสยง
5. นายสมบูรณ์
หน่อแก ้ว
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายบุญสง่
เกิดกลาง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายเกรียงไกร
รักษ์กล
ุ ชน
กรรมการอิสระ
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
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8.

นางสาวนันธิกา

ทังสุพานิช

9.

นายสุธน

บุญประสงค์

10. นางสาวนิรมาณ
11. นายณั ฐวุฒ ิ
12. นายกิจจา

ไหลสาธิต
แจ่มแจ ้ง
ศรีพัฑฒางกุระ

ผูบ
้ ริหารทีเข้าร่วมประชุม
1. นายสาครินทร์
ตังคะวชริ านนท์
ั
จรัญวรพรรณ
2. นายบุญชย
3. นายนิมต
ิ ร
เล็กเจริญสุข
4. นางวดีรัตน์
เจริญคุปต์
5. นายนวพล
ดิษเสถียร
6. นางสาววันเพ็ญ
จําคํา

กรรมการ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
ี
และกรรมการบริหารความเสยง
กรรมการ
กรรมการกลันกรองการลงทุน
ี
และกรรมการบริหารความเสยง
กรรมการ และกรรมการกลันกรองการลงทุน
กรรมการ และกรรมการกลันกรองการลงทุน
กรรมการ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการฯ
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ
ิ ทรัพย์
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารสน
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน
ผู ้ชว่ ยกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
เลขานุการบริษัท

ี เข้
ผูส
้ อบบ ัญชท
ี าร่วมประชุม
1. นายไวโรจน์
จินดามณีพท
ิ ักษ์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด
ทีปรึกษากฎหมายทีเข้าร่วมประชุม
1. นายเทพชล
โกศล

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ ี จํากัด

หลั ง จากนั น ประธานฯ ได ้เสนอให ้ทีประชุม ทราบวิธ ีป ฏิบั ต ใิ นการออกเส ีย ง
ื ดท
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมโดยใชส้ อวี
ิ ัศน์ เพือให ้เป็ นไปตามข ้อพึงปฏิบัตส
ิ ําหรับ
ึ
ษั ทฯ
การจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษั ทจดทะเบียนของตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทย ซ งบริ
ื บอกกล่าวนั ดประชุมในรูปแบบ QR Code แล ้ว
ได ้จั ดส่งรายละเอียดให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งส อ
ี ง แบ่งเป็ น 2 กรณี สรุปได ้ดังนี
โดยวิธล
ี งคะแนนเสย
กรณี ท ี 1: กรณี ท ีผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง การลงมติในแต่ ละระเบียบวาระ
ี ง ให ้ยกมือขึน เพือเจ ้าหน ้าที
หากมีผู ้ถือหุ ้น ทีมาประชุมด ้วยตนเองท่านใดไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสย
ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้นดังกล่าว และถือว่าผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมด ้วยตนเองทีไม่ได ้
ยกมือในทีประชุมมีมติอนุมัตต
ิ ามทีประธานฯ เสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติ ทังนี วิธก
ี ารดังกล่าว
เป็ นวิธป
ี ฏิบัตส
ิ ําหรับการลงคะแนนในเรืองทีเสนอต่อทีประชุมทุกระเบียบวาระ ยกเว ้นระเบียบวาระที 7
ทีเป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการ จะปฏิบัตต
ิ ามข ้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ี งจากผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีเข ้าประชุม และการออกเสย
ี งทุกกรณี ทังที
ทีให ้เก็บบัตรลงคะแนนเสย
ี ง และบัตรเสย
ี รวมทัง ให ้แยกการลงคะแนนเสย
ี งเลือกตังกรรมการ
เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย งดออกเสย
เป็ นรายบุคคล
กรณีท ี 2: กรณีทผู
ี ้ถือหุ ้นมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมาประชุมแทน บริษัทฯ
ื มอบฉันทะเป็ น 3 แบบ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดขึน
ได ้จัดทําหนังสอ
ี งได ้ตามทีผู ้รับมอบฉั นทะ
ได ้แก่ แบบ ก. เป็ นแบบทีผู ้ถือหุ ้นมอบให ้ผู ้รับมอบฉั นทะพิจารณาออกเสย
ี งในแต่ละเรือง
เห็ นสมควรในทีประชุม แบบ ข. เป็ นแบบทีผู ้ถือหุ ้นกํ าหนดมาแล ้วว่าจะออกเส ย
้
ผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง
อย่างไรบ ้าง และ แบบ ค. เป็ นแบบทีใชเฉพาะกรณี
้
ให ้คัส โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผู ้รั บฝากและดูแลหุ ้น โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถใชแบบ
มอบฉั นทะแบบใดแบบหนึงดังกล่าว หรืออาจจะจั ดทํ าแบบมอบฉั นทะขึนเองก็ ได ้ตามความเหมาะสม
โดยอย่างน ้อยต ้องมีรายการตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด และกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า ได ้กําหนดให ้
ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะได ้ 3 ราย อย่างไรก็ตาม ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเท่านั น
ิ ธิเข ้าประชุม และออกเสย
ี งลงคะแนน
ทีมีสท
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ี งตามทีระบุไว ้ในหนั งสอ
ื มอบฉั นทะ ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ธิ
ในการลงคะแนนเสย
พิจารณาและลงมติแทนได ้ตามทีเห็นสมควร จะใชวิ้ ธก
ี ารเดียวกันกับกรณีทผู
ี ้ถือหุ ้นมาประชุม
ื ดท
ด ้วยตนเองตามทีได ้เสนอผ่านสอวี
ิ ัศน์แล ้วนัน
ื มอบฉั นทะทีผู ้มอบฉั นทะได ้แสดงความประสงค์วา่ จะออกเสย
ี งอย่างใด
สว่ นหนั งสอ
ี งตามนั นไว ้ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนลงทะเบียน
อย่างหนึงไว ้แล ้ว บริษัทฯ ได ้บันทึกการออกเสย
และจะใชนั้ บเป็ นมติทประชุ
ี
ม
ี งใด
บริษัทฯ ได ้กําหนดให ้ใชบั้ ตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ โดยบัตรลงคะแนนเสย
ั เจนว่า จะลงคะแนนเสย
ี ง
ทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู ้ถือหุ ้น หรือผู ้รับมอบฉั นทะได ้อย่างชด
ี ได ้แก่ 1) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนึงๆ ทีมีการทํ าเครืองหมาย
ไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสย
่ ง และ 2) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนึงๆ ทีมีการขูด ลบ ขีดฆ่า โดยไม่มล
ื
เกินกว่า 1 ชอ
ี ายมือชอ
ของผู ้ถือหุ ้นกํากับสําหรับกรณีผู ้ถือหุ ้นมาด ้วยตนเองหรือมอบฉั นทะโดยผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนมาแล ้ว
ื
และกรณีไม่มล
ี ายมือชอของผู
้รับมอบฉั นทะกํากับ สําหรับกรณีผู ้ถือหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะลงคะแนน
แทนตน
ในสว่ นของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีผู ้ถือหุ ้น
ี งไม่เ ห็ น ด ้วย งดออกเส ย
ี ง และบั ต รเส ย
ี ไว ้เป็ นหลั ก ฐานเท่า นั น ยกเว ้นระเบีย บวาระ
ออกเสย
ี งทั งหมดตามข ้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพ ย์
เลือกตั งกรรมการ จะเก็บ บัตรลงคะแนนเส ย
แห่งประเทศไทย
ี งลงคะแนนนั น ข ้อบั งคั บของบริษั ทฯ กํ าหนดให ้ผู ้ถือหุ ้นแต่ ละราย
ในการออกเส ย
ี
ี ง ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะ
มีคะแนนเสยงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้น มี 1 เสย
ี ง
ี งลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสย
ต ้องออกเสย
ี งลงคะแนนเป็ นบางสว่ นได ้
ไม่สามารถแบ่งการออกเสย
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
สําหรับมติทประชุ
ี
ม ในกรณีปกติให ้ถือคะแนนเสย
ม
ี
ี
ี
และออกเสยงลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนทีผู ้ถือหุ ้นงดออกเสยง และบัตรเสย (ถ ้ามี) ไม่นับเป็ นฐาน
ี ง
ในการนั บคะแนน ยกเว ้นระเบียบวาระที 6 การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให ้ถือคะแนนเสย
ี งทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ึ นไปตามมาตรา 90
ไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสย
ม ซงเป็
ของพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 เป็ นมติของทีประชุม โดยบริษัทฯ จะนั บ
ี ง และบัตรเสย
ี เป็ นฐานเสย
ี งในการนับคะแนนด ้วย
บัตรลงคะแนนทีผู ้ถือหุ ้นงดออกเสย
ี งเท่า กัน ให ้ประธานในทีประชุม ออกเส ย
ี งเพิมขึน
ทั งนี ในกรณีท ีมีค ะแนนเส ย
ี งหนึงเป็ นเสย
ี งชขาด
ี
อีกเสย
ี งลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นไปตามทีปรากฏ
รายละเอียดการออกเสย
ิ
่
ื
ึ
ในส งทีส ง มาด ้วย 7 ของหนั ง ส อ บอกกล่า วนั ด ประชุม ผู ้ถือ หุ ้น ซ งได
้จัด ส ง่ ให ้ผู ้ถือ หุ ้นแล ้ว
ในรูปแบบ QR Code
้
ี งนัน ในขันแรกบริษัทฯ
สําหรับการใชระบบคอมพิ
วเตอร์ชว่ ยในการนับคะแนนเสย
ี งตามจํานวนหุ ้นของผู ้ทีมาลงทะเบียนเข ้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระเป็ น
จะบันทึกคะแนนเสย
“เห็ นด ้วย” ไว ้ทังหมดก่อน ขันต่อไปเมือมีข ้อมูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉั นทะทีระบุ
ั เจน เจ ้าหน ้าทีจะนํ าคะแนนเสย
ี ง “ไม่เห็นด ้วย” และ “งดออกเสย
ี ง”
ความประสงค์ของผู ้มอบฉั นทะไว ้ชด
ี ง “เห็นด ้วย” ทีบันทึกไว ้ และขันสุดท ้ายเมือมีการลงมติ
มาบันทึกและหักออกจากคะแนนเสย
ี ง “ไม่เห็นด ้วย” และ“งดออกเสย
ี ง” ตามทีผู ้เข ้าประชุมยกมือ
ในทีประชุม บริษัทฯ จะนํ าคะแนนเสย
ี ” มาหักออกอีก จนในทีสุดจะได ้คะแนนเสย
ี ง
และสง่ บัตรลงคะแนนให ้เจ ้าหน ้าที รวมทัง “บัตรเสย
ี งทีเห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย งดออกเส ย
ี ง และบัตรเส ย
ี
ในแต่ละระเบีย บวาระแบ่งเป็ นจํ านวนเส ย
ี งต่อทีประชุมในแต่ละระเบียบวาระต่อไป
เพือประธานฯ จะได ้แจ ้งผลการนับคะแนนเสย
ิ บริษั ท ทีปรึก ษากฎหมายเป็ นคนกลาง
ในการประชุม ครั งนี บริษั ท ฯ ได ้เช ญ
เพือทําหน ้าทีดูแลให ้การประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต ้องตามกฎหมาย
และข ้อบังคับของบริษัทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรืองต่างๆ ได ้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสาร
ิ ธิเข ้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี ไม่ได ้ใชส้ ท
ิ ธิ
ของผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะทีมีสท
ี ง วิธก
ี งให ้สอดคล ้องตรงกับข ้อบังคับบริษัทฯ และ
ออกเสย
ี ารลงคะแนนและการนั บคะแนนเสย
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เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุม แจ ้ง ตลอดจนดูแ ลให ้มีก ารเก็ บ บั ต รลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้น
ี ง
ทีเข ้าประชุม และตรวจสอบความถูกต ้องของผลของมติทประชุ
ี
มและผลของการลงคะแนนเสย
จากบัตรลงคะแนน
บริษัทฯ ได ้ดําเนินการเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระ
ื คคลเพือเป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน ้า โดยได ้เปิ ดรับ
การประชุม และ/หรือ เสนอชอบุ
การเสนอเรืองในระหว่างวันที 1 กันยายน 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 เป็ นเวลารวม 4 เดือน
ึ
์ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซงได
้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสข
และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพือให ้การปฏิบัตม
ิ ค
ี วามโปร่งใสและเป็ นไปเพือประโยชน์
ของบริษัทฯ อย่างแท ้จริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได ้กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอ
ึ
ิ ธิ ในการเสนอเรือง เรืองทีจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบ
ซงประกอบด
้วยการกําหนดคุณสมบัตข
ิ องผู ้มีสท
่ งทางทีใช ้
วาระการประชุม คุณ สมบัต แ
ิ ละลัก ษณะต ้องห ้ามของกรรมการ แบบฟอร์ม และช อ
ิ ดระยะเวลาทีบริษัทฯ ได ้ประกาศ
ในการเสนอเรือง ตลอดจนขันตอนในการพิจารณา ทังนี เมือสนสุ
ิ ชวนดังกล่าวแล ้ว ปรากฏว่าไม่มผ
เชญ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
ื คคลเพือเป็ นกรรมการบริษัทฯ
หรือเสนอชอบุ
ั บริษัทฯ ได ้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะ
เพือให ้การประชุมเป็ นไปอย่างกระชบ
ั ถาม หรือข ้อเสนอแนะ สง่ คําถามล่วงหน ้าก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนันๆ และกรณี
ทีมีข ้อซก
มีคําถามหรือข ้อคิดเห็ นเพิมเติมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระใดๆ ขอให ้ยกมือแจ ้งต่อ
ั ถาม
เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ เพือไปรับคําถาม และเจ ้าหน ้าทีจะนํ าเรียนต่อทีประชุม เพือตอบข ้อซก
ั
ตามระเบียบวาระ กรณีมข
ี ้อซกถามจํานวนมากบริษัทฯ จะบันทึกคําถามและคําตอบไว ้แนบท ้าย
รายงานการประชุมต่อไป
หลังจากนั น ประธานฯ ได ้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีได ้จัดสง่
ื บอกกล่าวนัดประชุมเป็ นลําดับ ดังต่อไปนี
ให ้ผู ้ถือหุ ้นตามหนังสอ
ระเบียบวาระที 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2563
เมือว ันที 10 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563
ึ จํานวน 22 หน ้า ตามรายละเอียดในหน ้าที 15 ถึง
ทีจัดประชุมเมือวันที 10 กรกฎาคม 2563 ซงมี
ื
หน ้าที 36 ของหนังสอบอกกล่าวนัดประชุมทีได ้สง่ ให ้กับผู ้ถือหุ ้นในรูปแบบ QR Code
หลั งจากนั น ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุม ได ้ส่ งคํ าถามและข ้อคิด เห็ น
ึ มผ
เพิมเติม ซงไม่
ี ู ้ใดสง่ คําถาม หรือข ้อคิดเห็นเพิมเติมทังล่วงหน ้า และในทีประชุม
หลังจากนั น ประธานฯ จึงได ้เสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
ี งข ้างมากของผู ้ถือ หุ ้นซ งมาประชุ
ึ
ี งลงคะแนน
ดัง กล่า ว โดยจะถือ คะแนนเส ย
ม และออกเส ย
ึ นไปตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
เป็ นมติของทีประชุม ซงเป็
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุ ม มีม ติร บ
ั รองรายงานการประชุ ม สาม ญ
ั ผู ้ถ ือ หุ ้น
ี งข้างมาก
ประจําปี 2563 เมือว ันที 10 กรกฎาคม 2563 ตามทีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ด ังนี
ของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซงมาประชุ
ม และออกเสย
ี ง
เห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ
100.0000
1,036,137,299 เสย
ี
ไม่เห็นด้วย
0 เสยง
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
ี ง
ี ง
ี ง
งดออกเสย
271,500 เสย
ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง
77,600 เสย
ี ง
1,036,137,299 เสย
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ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย
คิดเป็นร้อยละ

100.0000

ระเบียบวาระที 2 ร ับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการฯ เกียวก ับกิจการของบริษ ัทฯ
ในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะกระทําต่อไปในภายหน้า
ประธานฯ ได ้นํ าเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะ
ื ดท
กระทําต่อไปในภายหน ้าของบริษัทฯ ต่อทีประชุม โดยใชส้ อวี
ิ ัศน์ความยาวประมาณ 12 นาที
ึ เนือหาโดยสรุป ดังนี
ซงมี
บริษั ทฯ ยังคงมุ่งมันแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื อง เพือเป้ าหมายการเพิม
ี อย่างเป็ นธรรม ควบคู่ไปกับ
มูลค่ากิจการ และสร ้างผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีสว่ นได ้เสย
ิ
ี
การดําเนินธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบต่อสงั คมและสงแวดล
้อม ตอบสนองความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสย
่ ารได ้รับ
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม และปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข ้องอย่างเคร่งครัด สูก
ิ
การยอมรับเป็ นองค์กรทีแข็งแกร่ง และมีความยังยืนในทุกมิต ิ ทังมิตด
ิ ้านเศรษฐกิจ สงั คม และสงแวดล
้อม
ปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานทีสําคัญตามสัดสว่ นการลงทุนทังในธุรกิจ
ด ้านพลังงาน ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ ทังทีเดินเครืองและ
ให ้บริการเชงิ พาณิชย์ และทีอยู่ระหว่างการก่อสร ้างและพัฒนา โดยมีกําลังการผลิตจากธุรกิจ
ิ 8,174.00 เมกะวั ต ต์
ึ
ผลิต ไฟฟ้ า ซ งเป็
นธุ ร กิจ หลั ก จากทั งในและต่ า งประเทศ รวมทั งส น
ประกอบด ้วย โรงไฟฟ้ าทีเดินเครืองเชงิ พาณิชย์และรับรู ้รายได ้แล ้ว 6,599.89 เมกะวัตต์ และ
ึ
โครงการโรงไฟฟ้ าทีอยู่ร ะหว่า งการก่อ สร ้างและพั ฒ นา 1,574.11 เมกะวั ต ต์ ซ งในจํ
า นวนนี
เป็ นกํ า ลั งการผลิตทีเข ้าลงทุนและเดิน เครืองเช งิ พาณิชย์เพิมเติม ในระหว่างปี 2563 จํ า นวน
160.70 เมกะวัตต์ ทังจากการลงทุนผ่านบริษัทย่อย และการลงทุนทีบริษัทฯ เข ้าร่วมทุนทังในประเทศ
และต่างประเทศ สรุปได ้ดังนี
1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ประกอบด ้วย
ประกอบด ้วย

ิ 6,439.19 เมกะวั ตต์
1) โรงไฟฟ้ าทีเดินเครื องเช งิ พาณิ ชย์อยู่ เดิม รวมทั งส น

(1) โรงไฟฟ้ าในประเทศ ขนาดกํ าลั งการผลิตรวม 4,395.32 เมกะวั ตต์
ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าราชบุรี โรงไฟฟ้ าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ กราชบุรีเวอลด์
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ กนวนคร โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิต ไฟฟ้ ารายเล็ กราชโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต ้า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้ าพลังงานลมห ้วยบง 2
และ 3 และโรงไฟฟ้ าพลังงานชวี มวลสงขลาไบโอแมส
(2) โรงไฟฟ้ าในต่างประเทศ ขนาดกําลังการผลิตรวม 2,043.87 เมกะวัตต์
ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา โรงไฟฟ้ าพลังนํ า-นํ างึม 2 และโรงไฟฟ้ าพลังนํ า เซเปี ยนี และโรงไฟฟ้ า
เซนํ าน ้อย ใน สปป. ลาว โรงไฟฟ้ าพลังนํ า อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซย
พลังความร ้อนร่วม โรงไฟฟ้ าพลังงานลม โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และการเสริมการให ้บริการ
กู ้คืนระบบโรงไฟฟ้ าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํ ากัด ในเครือรัฐออสเตรเลีย
และการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ผ่านการถือหลักทรัพย์ EDL-Generation Public Company
ในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว
2) โรงไฟฟ้ าทีเข ้าลงทุน และ/หรือ เดินเครืองเช งิ พาณิชย์ และรั บรู ้รายได ้
เพิมเติม ในระหว่างปี 2563 จํานวน 160.70 เมกะวัตต์ ได ้แก่
(1) โครงการโรงไฟฟ้ าถ่ านหิน Thang Long ในสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยม
เวียดนาม ขนาดกําลังการผลิต 136.71 เมกะวัตต์ ทีบริษัทฯ เข ้าลงทุนโดยการถือหุ ้นทางอ ้อม
ึ นกองทุนเวียดนามทีมุง่ เน ้นลงทุนในธุรกิจ
ผ่าน An Bihn Energy and Infrastructure Fund ซงเป็
ั
ด ้านพลังงานและโครงสร ้างพืนฐาน ในสาธารณรัฐสงคมนิยมเวียดนาม
(2) โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กนวนคร (สว่ นขยาย) จังหวัด
ปทุมธานี ขนาดกําลังการผลิต 23.99 เมกะวัตต์
ิ
3) โรงไฟฟ้ าทีเข ้าลงทุน และอยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างและพัฒนา รวมทังสน
ึ
ิ
1,574.11 เมกะวัตต์ ซงคาดว่าจะเริมทยอยเดินเครืองเชงพาณิชย์ และสร ้างรายได ้อย่างต่อเนือง
ั สว่ นของบริษัทฯ ดังนี
ตามสด
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ปี 2564 จํานวน 4 โครงการ รวม 537.04 เมกะวัตต์ ได ้แก่
(1) โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง งานลม Yandin ในเครือ รั ฐ ออสเตรเลีย
ขนาดกําลังการผลิต 149.94 เมกะวัตต์
(2) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ขนาดกําลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์
(3) โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง ความร อ
้ นร่ ว ม Riau ใ น ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ี ขนาดกําลังการผลิต 145.15 เมกะวัตต์
อินโดนีเซย
(4) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Thang Phong ในสาธารณรัฐสงั คม
นิยมเวียดนาม ขนาดกําลังการผลิต 15.15 เมกะวัตต์
ปี 2565 จํานวน 3 โครงการ รวม 311.07 เมกะวัตต์ ได ้แก่
ิ ราช เอ็ น เนอร์จี
(1) โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิต ไฟฟ้ ารายเล็ ก เน็ ก ซ ฟ
ระยอง จังหวัดระยอง ขนาดกําลังการผลิต 45.08 เมกะวัตต์
ั (สว่ นขยาย)
(2) โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชน
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกําลังการผลิต 29.99 เมกะวัตต์
(3) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ขนาดกําลังการผลิต 236.00 เมกะวัตต์
ปี 2566 ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าอาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ย ี จังหวัด
ี า ขนาดกําลังการผลิต 12.00 เมกะวัตต์
นครราชสม
ปี 2567 และปี 2568 ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมหินกอง
จังหวัดราชบุรี ขนาดกําลังการผลิต 714.00 เมกะวัตต์
2. ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ประกอบด ้วย
1) ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐานทีให ้บริการเชงิ พาณิชย์ และรับรู ้รายได ้อยู่เดิม
ได ้แก่ ธุรกิจผลิตนํ าประปาแสนดิน ใน สปป. ลาว
2) ระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีเข ้าลงทุน และ/หรือ ให ้บริการเชงิ พาณิชย์
และรับรู ้รายได ้เพิมเติมในระหว่างปี 2563 ได ้แก่ โครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสง
3) ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐานทีเข ้าลงทุน และทีอยู่ร ะหว่างการก่อสร ้าง
ั สว่ น
ึ
และพัฒนา ซงคาดว่
าจะเริมทยอยให ้บริการเชงิ พาณิชย์ และสร ้างรายได ้อย่างต่อเนืองตามสด
ของบริษัทฯ ดังนี
ปี 2564 ได ้แก่ โครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย
ปี 2565 จํานวน 2 โครงการ ได ้แก่
(1) โครงการรถไฟฟ้ าสายสเี หลือง (ชว่ งลาดพร ้าว-สําโรง)
ี มพู (ชว่ งแคราย-มีนบุร)ี
(2) โครงการรถไฟฟ้ าสายสช
3. ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ
1) ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ ทีให ้บริการเชงิ พาณิชย์ และรับรู ้รายได ้แล ้ว
ประกอบด ้วย ภายในประเทศ ได ้แก่ ธุรกิจให ้บริการงานเดินเครืองและบํารุงรักษา ธุรกิจให ้บริการ
่ มอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้ า และธุรกิจให ้บริการจัดหาเชอเพลิ
ื
ซอ
งชวี มวล และในต่างประเทศ ได ้แก่
ื
ธุรกิจจัดหาเชอเพลิ
งถ่านหิน และธุรกิจให ้บริการจัดหาบุคลากรด ้านเทคนิคตามสัญญาเดินเครืองและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า ใน สปป. ลาว
2) ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ ทีเข ้าลงทุน และคาดว่าจะเริมทยอย
ให ้บริการเชงิ พาณิชย์ และรับรู ้รายได ้เพิมเติม ดังนี
ื
ื
ปี 2564 ได ้แก่ การเข ้าลงทุนในธุรกิจให ้บริการเชอเพลิ
งการบิน โดยการเข ้าซอ
ื
หุ ้นสามัญบริษัท บริการเชอเพลิ
งการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BAFS”) จากบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ในสัดสว่ นร ้อยละ 15.53 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายและเรียกชําระแล ้วทังหมดของ
BAFS สง่ ผลให ้บริษัทฯ เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว
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ใน สปป. ลาว

ื
ปี 2565 ได ้แก่ โครงการผลิตและจําหน่ายเชอเพลิ
งชวี มวลอัดแท่ง (“Wood Pellet”)

นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีโครงการต่างๆ ทีอยู่ระหว่างการพิจารณาเข ้าลงทุนเพิมเติมอีก
หลายโครงการ ทังโครงการในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ
เพือให ้การดํ าเนินธุรกิจเป็ นไปตามทิศทาง กลยุทธ์ และเป้ าหมายการเติบโตอย่างยังยืนต่อไป อาทิ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อน กวางจิ 1 โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุน ในส่วนการดํ าเนินงานและบํ ารุงรั กษา (O&M)
ี า และหมายเลข 81 สายบางใหญ่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสม
กาญจนบุรี เป็ นต ้น
สรุปเหตุการณ์สําคัญอืนๆ ในระหว่างปี 2563 ดังนี
เดือนมกราคม บริษั ทฯ ขายหุ ้นสามั ญของบริษั ท หินกองเพาเวอร์โฮลดิง จํ ากัด
จํานวน 196,000 หุ ้น หรือคิดเป็ นร ้อยละ 49 ของจํานวนหุ ้นทังหมด ในราคาหุ ้นละ 10 บาท เท่ากับ
มูลค่าหุ ้นทีตราไว ้ (ราคาพาร์) คิดเป็ นจํ านวนเงิน 1.96 ล ้านบาท ให ้แก่บริษั ท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด (มหาชน) เมือวั นที 3 มกราคม 2563 และต่อมาเมือวันที 29 กันยายน 2563
ิ
้อม จากสํ านั กนโยบายและแผน
โครงการได ้รั บความเห็ นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส งแวดล
ิ
ั ญาสําคัญ ได ้แก่ สญ
ั ญาจ ้างออกแบบวิศวกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล
้อม (“สผ.”) และลงนามสญ
ั
่
จัดหา และก่อสร ้าง และสญญาบริการซอมบํารุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว
บริษั ทฯ ร่ ว มกั บ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ บริษั ท นวนคร จํ า กั ด (มหาชน)
(“NNCL”) และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ALT”) ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือ
(Memorandum of Understanding: “MOU”) “โครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจท
ิ ัลและชุมชน
ึ
ึ
อัจฉริยะ” ซงเป็ นโครงการศกษาแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมือวันที 8 มกราคม 2563 เพือมุ่ง
ตอบสนองความต ้องการด ้านการผลิต การค ้า พลังงาน และโทรคมนาคมในยุคดิจท
ิ ัล
ั จํากัด (“RAC”) บริษัทย่อยทางอ ้อม
เดือนมีนาคม บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชน
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
ึ
ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นทังจํานวน ได ้ลงนามสญ
ากับ Infigen Energy ซงจดทะเบี
ยนในตลาด
หลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเป็ นบริษัทชันนํ าในการร่วมเปลียนผ่า นธุร กิจพลังงานของเครือรั ฐ
ออสเตรเลีย เข ้าสู่พลังงานทดแทน เมือวันที 9 มีนาคม 2563 เพือจํ าหน่ ายไฟฟ้ าให ้แก่ Infigen
Energy ในสั ด ส่ ว นร อ้ ยละ 60 ของพลั งงานไฟฟ้ าทีผลิตได ้จากโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานลม
ื
าตามสัญญาเมือโครงการ
Collector (ขนาดกําลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์) โดยจะเริมซอขายไฟฟ้
ิ ดในวั นที 31
เริมผลิตไฟฟ้ าครั งแรก (First Energy Generation) ภายในปี 2563 และสัญญาจะส นสุ
ั
ื
ธันวาคม 2573 และต่อมาเมือวันที 24 มีนาคม 2563 RAC ได ้บรรลุข ้อตกลงสญญาซอขายไฟฟ้
า
ึ นผู ้ค ้าปลีกรายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยจะรับซอไฟฟ้
ื
ระยะยาวกับ ALDI Foods Pty Ltd ซงเป็
า
จากโครงการดังกล่าวร ้อยละ 19.40 ของพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได ้ เริมตังแต่โครงการเริมเดินเครือง
เชงิ พาณิชย์ตามแผนภายในปี 2564 เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ื
บริษัทฯ ได ้ลงนามสัญญาซอขายหุ
้นสามัญ NER Singapore Pte. Ltd. ในสัดสว่ น
ร ้อยละ 49 คิดเป็ นเงินประมาณ 21 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 662 ล ้านบาท) จาก Nexif
Energy Thailand B.V. ผู ้ถือ หุ ้นเดิม เมือวัน ที 12 มีน าคม 2563 เพือพัฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า
ิ ราช เอ็ นเนอร์จี ระยอง ต่อมาเมือวั นที 21 เมษายน 2563 โครงการ
ผู ้ผลิต ไฟฟ้ า รายเล็ก เน็ ก ซ ฟ
โรงไฟฟ้ าดังกล่าวประสบความสําเร็ จในการเบิกเงินกู ้งวดแรกจากสถาบันการเงินต่างๆ และเมือวันที 8
ื
พฤษภาคม 2563 ได ้เปลียนช อบริ
ษั ทร่ วมทุ นจากเดิม NER Singapore Pte. Ltd. เป็ น Nexif RATCH
Energy Singapore Pte. Ltd.
บริษั ทฯ ได ้ลงนามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นกับ NNCL และบริษั ท พีอ ีเอ เอ็ นคอม
อินเตอร์เนชันแนล จํ ากั ด โดยมีสัดส่วนการถือหุ ้นร ้อยละ 40, 35 และ 25 ตามลํ าดั บ เมือวั นที 27
ี า และต่อมาเมือวั นที 21
มีนาคม 2563 เพือร่วมพั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าในจั งหวั ดนครราชส ม
เมษายน 2563 ผู ้ถือหุ ้นทังสามราย ได ้จดทะเบียนจัดตังบริษัทร่วมทุน “บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช
เอนเนอร์ย ี จํากัด” ทุนจดทะเบียน 1 ล ้านบาท
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เดือนพฤษภาคม บริษั ท อาร์เอช อินเตอร์เนชั นแนล (ส งิ คโปร์) คอร์ปอเรชั น จํ ากั ด
ื
(“RHIS”) บริษั ทย่อยทางอ ้อมทีบริษั ทถือหุ ้นทั งจํ านวน ได ้ลงนามสั ญญาซ อขายหุ
้น RATCH &
AIDC Wind Energy Pte. Ltd. (บริษั ทในสาธารณรั ฐส งิ คโปร์) ในสั ดส่วนร ้อยละ 63.8 กั บ Asia
Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd. ผู ้ถือหุ ้นเดิม (บริษัทใน สปป. ลาว)
ื ้นแล ้วเสร็จจะทําให ้บริษัทฯ มีสด
ั สว่ นการถือหุ ้น
เมือวันที 22 พฤษภาคม 2563 โดยภายหลังการเข ้าซอหุ
ั
ทางอ ้อมในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสงคมนิยมเวียดนาม ในสัดส่วน
ั ญาซอขายหุ
ื
้น และการอนุมัตจ
ิ ากหน่วยงานรัฐบาลทีเกียวข ้อง
ร ้อยละ 51 ตามเงือนไขบังคับก่อนของสญ
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
ิ จํากัด (“RL”) เข ้าทํารายการทีเกียวโยงกันในการเข ้าทําสัญญา
ให ้บริการจัดหาบุคลากรเพือไปปฏิบัตงิ านเดินเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลังนํ า นํ าเงียบ 1
ั ญา 36.67 ล ้านบาท ระยะเวลา 58 เดือน
ใน สปป. ลาว กับ กฟผ. เมือวันที 27 พฤษภาคม 2563 มูลค่าสญ
ตังแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568
เดือนมิถุนายน เมือวันที 10 มิถุนายน 2563 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได ้อ่านคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คดีแพ่งระหว่างบริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (“โจทก์”) และบริษัทฯ
โดยกล่าวหาว่า บริษั ทฯ และผู ้บริหารกระทํ าผิดข ้อตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพือเข ้าร่วม
ิ ธิไม่สุจริตทีจะไม่ย ืนข ้อเสนอประมูลโรงไฟฟ้ า ทํ าให ้โจทก์
ประมูลโครงการโรงไฟฟ้ า โดยใช ส้ ท
ี หายและขาดประโยชน์จากการไม่ได ้รับคัดเลือกการประมูล โดยมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษา
เสย
ั ้น (ศาลจังหวัดนนทบุร)ี ทียกฟ้ องโจทก์ ด ้วยเหตุทบริ
ของศาลชนต
ี ษัทฯ บริษัทย่อย และผู ้บริหาร
ไม่ได ้กระทําละเมิดต่อโจทก์ดังทีโจทก์กล่าวอ ้าง
ิ ด
โรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี จังหวัดราชบุรี ขนาดกําลังการผลิต 720 เมกะวัตต์ ได ้สนสุ
ื
สัญญาซ อขายไฟฟ้
า กับ กฟผ. และได ้ยุต ก
ิ ารเดินเครืองเพือจ่ายไฟฟ้ าเข ้าระบบตั งแต่วั นที 30
มิถน
ุ ายน 2563
เดือนกรกฎาคม บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํ ากัด (“RHIC”)
จดทะเบียนเพิมทุนจํานวน 15,000 ล ้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จํานวน 1,500 ล ้านหุ ้น
มูล ค่า หุ ้นละ 10 บาท และเรีย กชํา ระเงิน ค่า หุ ้นเพิมทุน งวดแรกแล ้วจํ า นวน 6,150 ล ้านบาท
ี ส) คอร์ปอเรชัน จํ ากัด
เพือทํ าการเพิมทุนต่อไปยั งบริษั ท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (มอริเชย
(“RHIM”) และ RHIS (บริษัทย่อยทางตรง และทางอ ้อมของ RHIC) เป็ นเงินจํานวน 200.20 ล ้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ 200 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อมาเมือวันที 5
พฤศจิกายน 2563 RHIC ได ้เรียกชําระค่าหุ ้นเพิมทุนงวดที 2 จํานวน 2,130 ล ้านบาท เพือทําการเพิมทุน
ต่อไปยัง RHIM และ RHIS อีกบริษัทละ 70 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ และเมือวันที 19 มกราคม 2564
ได ้เรียกชําระค่าหุ ้นเพิมทุนงวดที 3 จํ านวน 705 ล ้านบาท เพือทําการเพิมทุนต่อไปยัง RHIM
้
และ RHIS อีกบริษัทละ 23 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ เพือนํ าไปใชลงทุ
นโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ
รวมถึง ชําระคืนเงินกู ้ยืมระยะสัน และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของแต่ละบริษัท สําหรับค่าหุ ้น
สว่ นทีเหลือบริษัทย่อยทังสามจะเรียกชําระเพิมเติมตามความจําเป็ นในการลงทุนในโครงการต่างๆ
ในอนาคตต่อไป
ั ญาหลัก (Definitive Agreement) ทีเกียวข ้องกับการเป็ นหุ ้นสว่ น
RHIS ได ้ลงนามสญ
กั บ Geleximco Group Joint Stock Company (“Geleximco”) ภายหลั งจากบรรลุ เงือนไขบั งคั บก่ อน
ั ญานี RHIS กับ Geleximco จะร่วมลงทุนใน An Binh Energy and Infrastructure Fund
ทีระบุในสญ
ึ นกองทุนเวียดนามทีมุ่งเน น
(“ABEIF”) ซ งเป็
้ ลงทุนในธุรกิจด ้านพลั งงานและโครงสร ้างพืนฐาน
ั
ในสาธารณรัฐสงคมนิยมเวียดนาม ทีรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะโครงการพลังความร ้อน และโครงการ
พลังงานทดแทน แต่ยังรวมถึงโครงการ ทีมีศักยภาพต่างๆ ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าถ่า นหิน
ขนาดกําลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริมพัฒนาโครงการ ตังอยู่ทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน Thang Long ขนาดกําลังการผลิต
620 เมกะวัตต์ เดินเครืองเชงิ พาณิชย์แล ้ว ตังอยูท
่ างตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง นํ า ขนาดกํ า ลั ง การผลิต 150 เมกะวั ต ต์ ตั งอยู่ ทางตอนเหนื อของ
สาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างเริมพั ฒนาโครงการ และโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
ขนาดกําลังการผลิต 650 เมกะวัตต์ ตังอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขณะนี
ั สว่ นร ้อยละ 49 และ 51
อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ เป็ นต ้น ทังนี บริษัทฯ และ Geleximco จะถือหุ ้นในสด
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ของทุนจดทะเบียน (Charter Capital) ของกองทุน ABEIF ตามลําดับ โดยมูลค่าการลงทุนของ RHIS
ประมาณ 78.5 ล ้านเหรียญสหรั ฐฯ หรือเทียบเท่ าประมาณ 2,500 ล ้านบาท และต่ อมาเมือวั นที 18
สงิ หาคม 2563 กองทุน ABEIF ได ้ลงทุนครังแรกในภาคการผลิตไฟฟ้ า (Power Sector) โดยเข ้าถือหุ ้น
ั สว่ นร ้อยละ 45 คิดเป็ นเงินลงทุนจํานวน 3,601,004,640,000 ดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่า
ทางอ ้อม ในสด
ึ นเครืองเชงิ พาณิชย์แล ้ว
จํานวน 4,920 ล ้านบาท) ในโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน Thang Long ซงเดิ
ึ ษั ทถือหุ ้น
เดือนส งิ หาคม บริษั ท สมาร์ท อินฟราเนท จํ ากัด (“SIC”) บริษั ทย่อยซ งบริ
ร่ วมกับ ALT ในสั ดส่วนร ้อยละ 51 และ 49 ตามลํ าดั บ ได ้เพิมทุนจดทะเบียนจํ านวน 549,000,000 บาท
โดยการออกหุ ้นสามั ญใหม่ 54,900,000 หุ น
้ มู ลค่ าหุ น
้ ละ 10 บาท (คิดเป็ นสั ดส่ วนของบริ ษั ทฯ
27,999,000 หุ ้น หรือคิดเป็ นเงิน 279,990,000 บาท) เมือวันที 3 สงิ หาคม 2563 และภายหลังการเพิมทุน
ึ
แล ้วเสร็ จ จะทํ าให ้มีทุ นจดทะเบียนรวม 550,000,000 บาท ซ งการเพิ
มทุ นจดทะเบียนในครั งนี
ื
มีวัตถุประสงค์หลัก เพือนํ าเงินไปเข ้าซอโครงข่
ายสายใยแก ้วนํ าแสง จํานวน 2 โครงการ จาก ALT ได ้แก่
ื
โครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการท่อร ้อยสายสอสารใต
้ดินผ่าน
้
ท่อใต ้ดินของการไฟฟ้ านครหลวงบนถนน 3 เสนทางหลั
ก ได ้แก่ ถนนสุขม
ุ วิท ถนนพหลโยธิน-ประดิพัทธ์
ิ โครงการ”) รวมมูลค่าทังสน
ิ 530,868,730 บาท
และถนนพญาไท (รวมเรียกทัง 2 โครงการว่า “ทรัพย์สน
ื
ิ ดังกล่าว จะใชเพื
้ อเป็ นเงินทุน
(รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม) สําหรับเงินสว่ นทีเหลือจากการซอทรั
พย์สน
หมุ นเวียนของ SIC ต่ อไป และเมือวั นที 24 กั นยายน 2563 ผู ้ร่ วมทุ นทั งสามได ้ลงนามบั นทึก
ข ้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ว่าด ้วยการนํ าโครงข่ายโทรคมนาคมและพืนทีในการติดตังอุปกรณ์
้
วมกันให ้เกิด
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. ทีมีอยูใ่ นปั จจุบันและในอนาคตมาให ้บริการและใชงานร่
ิ ธิภาพสูงสุด โดยพร ้อมให ้บริการลูกค ้าตังแต่วันที 15 กันยายน 2563
ประสท
ั จํากัด ได ้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ให ้ขยายกําลังการผลิต
บริษัท ราช โคเจนเนอเรชน
ั
ไฟฟ้ าประมาณ 30 เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ าประมาณ 5.46 ตันต่อชวโมง
เพือจําหน่าย
ึ
้ น
ให ้แก่ลูกค ้าอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิมเติมแล ้ว เมือวันที 4 สงิ หาคม 2563 ซงการลงทุ
นจะใชเงิ
ประมาณ 1,600 ล ้านบาท กําหนดเริมงานก่อสร ้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่า
จะเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
เดือนกัน ยายน บริษั ทฯ ลงนามสัญญาความร่ว มมือพั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
ั
พลังความร ้อน กวางจิ 1 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชนแนล
จํากัด
(“EGATi”) และบริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) (“EGCO”) โดยมีสัดสว่ นการถือหุ ้นร ้อยละ 30, 40
และ 30 ตามลําดับ เมือวันที 16 กันยายน 2563
RL ร่ ว มกั บ บริ ษั ท บุ รี รั ม ย์ ก รี น เอ็ น เนอร์ จี จํ ากั ด (“BGE”) ประเทศไทย และ
SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (“SPD”) ใน สปป. ลาว ได ้
ั สว่ นร ้อยละ 25, 65 และ 10 ตามลําดับ เมือวันที 21 กันยายน 2563
จดทะเบียนจัดตังบริษัทร่วมทุนในสด
ื
เพือพั ฒนาโครงการผลิตและจํ าหน่ ายเช อเพลิ
งช วี มวลอั ดแท่ง (“Wood Pellet”) ขนาดกํ าลั งการผลิต
ประมาณ 60,000 ตันต่อปี ใน สปป. ลาว
ิ ทางปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศกลาง
เมือวันที 30 กันยายน 2563 ศาลทรัพย์สน
ึ
ได ้มีคําพิพากษาในคดีแพ่ง ระหว่างบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด (“โจทก์”) และบริษัทฯ ซงโจทก์
ได ้ยืนฟ้ องกล่าวหาว่า บริษัทฯ ละเมิดความลับทางการค ้าของโจทก์ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังความร ้อนหงสา ใน สปป. ลาว โดยมีคําพิพากษายกฟ้ อง โดยให ้เหตุผลว่า ข ้อมูลทีโจทก์กล่าวอ ้าง
ิ ดสภาพการเป็ นความลับ ทางการค ้าไปแล ้ว โจทก์จงึ ไม่มส
ได ้สนสุ
ี ถานะเป็ นเจ ้าของความลับ
ทางการค ้าในข ้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทฯ จึงไม่มภ
ี าระความรับผิดตามข ้อพิพาททางกฎหมาย
ั ้นต่อไป
สําหรับคดีในศาลชนต
เดื อนตุ ลาคม RL ได ล
้ งนามในบั นทึ กข อ
้ ตกลงความร่ ว มมื อ (Memorandum of
ั สด
ิ ทีปรึกษาและการค ้า จํากัด และรัฐบาล สปป. ลาว เมือวันที
Understanding: “MOU”) กับบริษัท สก
ํ
ึ ษาความเป็ นไปได ้ในการปลูกไม ้อุตสาหกรรม ประเภท
26 ตุ ลาคม 2563 เพือส ารวจทีดิน และศ ก
ไม ้กระถินณรงค์ และไม ้โตเร็ว สําหรับก่อสร ้างโรงงาน Wood Pellet เขตเมืองตะโอ ้ย เมืองสะหม ้วย
ึ ษาดั งกล่าวไปใชประโยชน์
้
แขวงสาละวั น ใน สปป. ลาว โดยจะนํ าผลการศ ก
ในการยืนขอสัมปทาน
โครงการปลูกไม ้อุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป
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RL เข ้าทํ ารายการทีเกียวโยงกั นในการเข ้าทํ าสั ญญา Operation and Maintenance
Services for Hongsa Mine Mouth Power Project in LAO PDR เพือสง่ บุคลากรไปปฏิบัตงิ านเดินเครือง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ใน สปป. ลาว กับ กฟผ. เมือวันที 28 ตุลาคม 2563 มูลค่า
ั ญา 168.11 ล ้านบาท ระยะเวลา 36 เดือน ตังแต่วันที 1 พฤศจิกายน 2563
สญ
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิต ไฟฟ้ ารายเล็ ก นวนคร (ส่ว นขยาย) ได ้เดินเครืองเชงิ พาณิช ย์
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
และเริมรับรู ้รายได ้ตามสญ
าแล ้ว เมือวันที 31 ตุลาคม 2563 สง่ ผลให ้โรงไฟฟ้ า
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้ าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์
ั
และไอนํ ารวมประมาณ 40 ตันต่อชวโมง
(รวมกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าทีมีอยูเ่ ดิมแล ้ว)
ิ
เดือ นพฤศจิก ายน บริษั ทฯ ออกหุ ้นกู ้เพืออนุ รั ก ษ์ ส งแวดล
้อม ครั งที 1/2563
จํานวน 8,000 ล ้านบาท (ภายใต ้โครงการหุ ้นกู ้ของบริษัท ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000 ล ้านบาท)
เมือวันที 4 พฤศจิกายน 2563 โดยการออกหุ ้นกู ้ดังกล่าวได ้รับอนุ ญาตจากสํานั กงาน ก.ล.ต.
เมือวันที 21 ตุลาคม 2563
เดื อ นธั น วาคม RHIS ลงนามสั ญญาความร่ วมมือเพื อพั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสงั คมนิยมเวียดนาม ร่วมกับ Nexif Energy Pte. Ltd.
ึ
เมือวันที 4 ธันวาคม 2563 ซงภายหลั
งการพัฒนาโครงการ และได ้รับใบอนุ ญาตต่างๆ ทีเกียวข ้อง
ั สว่ นการร่วมทุนอยูท
จะมีสด
่ รี ้อยละ 50:50
ื ้นสามั ญบริษั ท บริการ
บริษั ทฯ เข ้าร่วมการประมูลและเป็ นผู ้ชนะการประมูลซ อหุ
ื
เช อเพลิ
งการบินกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) (“BAFS”) จํ านวน 98,983,125 หุ ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร ้อยละ 15.53 ของหุ ้นทีออกและชําระแล ้วทังหมดของบริษั ทดั งกล่าวจากบริษั ท การบินไทย จํ ากัด
ิ 2,712,137,625 บาท เมือวันที
(มหาชน) ในราคาหุ ้นละ 27.40 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินทังสน
ั ญาซอขายหุ
ื
19 ธันวาคม 2563 ต่อมาได ้ลงนามในสญ
้นกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 29 ธันวาคม 2563 และรับโอนหุ ้น พร ้อมชําระเงินค่าหุ ้นดังกล่าวแล ้วเสร็จเมือวันที 19
ื
มกราคม 2564 สง่ ผลให ้บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจให ้บริการเชอเพลิ
งการบินเป็ นครังแรก
เพือเป้ าหมายการเป็ นบริษั ทชันนํ าด ้านพลั งงาน และระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน ทีให ้
ี แปซฟ
ิ ิ ก บริษัทฯ ยังคงมุง่ มันขยายการเติบโตสูค
่ วามยังยืน
ความสําคัญกับการสร ้างมูลค่าในภูมภ
ิ าคเอเชย
ทั งการเพิมกํ าลั งการผลิตเป็ น 10,000 เมกะวั ต ต์ หรือ เพิมมู ล ค่ า กิจ การเป็ น 2 แสนล ้านบาท
ั สว่ นการลงทุนด ้านไฟฟ้ าและพลังงานไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 และระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน
สด
และอืนๆ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20 ตามสัดสว่ นการลงทุนของบริษัทฯ แสวงหาพันธมิตรเพือขยาย
โอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ ทังด ้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง
และธุรกิจอืนๆ ทังในตลาดเดิม และตลาดใหม่ เพือเสริมสร ้างศักยภาพ และความแข็งแกร่งด ้าน
ิ กับความท ้าทาย
ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตให ้มากยิงขึนอย่างต่อเนือง แม ้ต ้องเผชญ
และสภาวะวิกฤตต่างๆ ในปั จจุบัน
ิ ทรั พ ย์ บริษั ทฯ ยั ง คงให ้ความสํ า คั ญ กั บ การบริห ารจั ด การ
ด ้านการบริห ารส น
ิ ธิภาพของเครืองจักรอุปกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมทีเกียวข ้อง
การดูแลบํารุงรักษา ปรับปรุงประสท
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทังธุรกิจโรงไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง
ิ ธิภาพ รักษา
และธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข ้อง เพือให ้สามารถเพิมกําลังการผลิตได ้อย่างเต็มประสท
ื
ื
ความพร ้อมจ่ายกระแสไฟฟ้ าได ้ตามสัญญาซอขายไฟฟ้
า ควบคุมต ้นทุนค่าเชอเพลิ
งการผลิต
้
การใชประโยชน์
รว่ มกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้ าในกลุม
่ บริษัทฯ และต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เพือสร ้าง
ประโยชน์องค์รวมในธุรกิจ หรือการบริหารจัดการในด ้านอืนๆ ทีเกียวข ้อง ตลอดจนเสริมสร ้าง
ึ งหนึ
ิ
ความมั นคงของระบบไฟฟ้ า และระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ซ งส
ง
ทีสะท ้อนถึงการส่ ง เสริม การพั ฒ นานวั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื อง ได ้แก่ รางวั ล “Best Innovative
Company Awards” จากงาน SET Award 2020 จากผลงานการพัฒนา “ระบบผลิตไฟฟ้ าและไอนํ า
(Cogeneration) ทีมีการทํางานร่วมกันระหว่างเครืองกังหันแก๊ส เครืองกังหันไอนํ า และเครืองยนต์
ิ ธิภาพและความยืดหยุน
แก๊ส เพือเพิมประสท
่ ในการผลิตสูง”
ด ้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุง่ เน ้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง และ
การดํารงอัตราสว่ นทางการเงินทีสําคัญให ้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม เพือรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยังยืน
ี
ของกลุม
่ บริษัทฯ โดยให ้ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสยงทางการเงิ
น
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ึ งหนึ
ิ
และการบริหารเงินลงทุน ซงส
งทีสะท ้อนให ้เห็นถึงสถานะการเงินทีแข็งแกร่ง ได ้แก่ การได ้รับ
ื อของบริษัทฯ ดังนี 1) TRIS Rating ทีระดับ AAA แนวโน ้มอันดับ
การประกาศอันดับเครดิตความน่าเชอถื
เครดิต “Stable” หรือ “คงที” 2) Moody’s Investors Service ทีระดับ Baa1 แนวโน ้มอันดับเครดิต “Stable”
หรือ “คงที” และ 3) S&P Global Ratings ทีระดั บ BBB+ แนวโน ม
้ อั นดั บเครดิต “Negative” เนื องจาก
ิ ทางการเงิน
การคาดการณ์จะมีการลงทุนเพิมสูงขึนในอีก 3-5 ปี ข ้างหน ้า จึงอาจทํ าให ้อัตราสว่ นหนีสน
ึ
เพิมขึนมาอยูท
่ ประมาณ
ี
3.1-3.5 เท่า ในอีก 2 ปี ข ้างหน ้า ซงเพิมจากทีคาดการณ์ไว ้เดิมทีประมาณ
2.5-2.7 เท่า นอกจากนี บริษัทฯ ยังได ้รับรางวัล “Deal of the Year” และรางวัล “Environmental,
Social and Governance Bond (ESG Bond) ภ า ค เ อ ก ช น ” จ า ก ง า น Best Bond Award 2020
รวมทัง ได ้รับรางวัล “Best Local Currency Green Bond” ระดับภูมภ
ิ าค จากการระดมทุนโดยการออกหุ ้นกู ้
ิ
เพืออนุ รั กษ์ ส งแวดล
้อมครั งแรกของบริษั ทฯ จากงาน The Asset Triple A Sustainable Capital
Markets Regional Awards 2020 อีกด ้วย
ด า้ นการบริ ห ารองค์ ก ร บริ ษั ทฯ ตระหนั กดี ว่ า การบริ ห ารจั ด การเพื อพั ฒ นา
ิ ธิภาพภายในองค์กรให ้แข็งแกร่ง เป็ นหัวใจหลักในการเสริมสร ้างสมรรถนะทีจําเป็ นขององค์กร
ประสท
ทีจะชว่ ยเพิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงการเตรียม
ความพร ้อมด ้านบุคลากรให ้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงไปสูโ่ ลกยุคดิจท
ิ ัล และรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจในอนาคต การบริหารจั ดการองค์กร ให ้สามารถรั บมือกับอิทธิพลจากการเปลียนแปลง
เทคโนโลยีทรวดเร็
ี
ว เพือเป็ นแรงกระตุ ้นและขับเคลือนองค์กรท่ามกลางภาวะวิกฤตต่างๆ ให ้ไปสู่
ํ
ั ทัศน์องค์กร และประโยชน์โดยภาพรวมต่อประเทศ
ความสาเร็จอย่างยังยืนตามทิศทางธุรกิจ วิสย
ิ
ในทุกมิต ิ ทังมิตเิ ศรษฐกิจ มิตส
ิ งั คม และมิตส
ิ งแวดล
้อม
การกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจ
ตามหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิจ การทีดี โดยยึด มั นและให ้ความสํ า คัญ ในการสร ้างคุณ ค่า กิจ การ
ิ
เพือการเติบ โตอย่า งยั งยืน ประกอบธุร กิจ อย่า งมีค วามรับ ผิด ชอบต่อ ส ัง คมและส งแวดล
้อม
ื นว่า
สร ้างภาพลัก ษณ์ทดี
ี ยืนหยัดทีจะเป็ นเพือนบ ้านทีดีกับ ชุม ชนและส ังคม ด ้วยความเช อมั
ื ต
ั ย์ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชน
ั และปฏิบัตต
ี
การดําเนินธุรกิจด ้วยความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ซอส
ิ อ
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสย
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม และก ้าวเดินไปข ้างหน ้าเคียงข ้างไปด ้วยกันกับชุมชนและสังคมอย่างสันติสข
ุ
จะเป็ นรากฐานทีมันคงทีจะก ้าวไปสูเ่ ป้ าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยังยืน ดังจะเห็น
เป็ นทีประจักษ์ได ้จากประกาศเกียรติคณ
ุ และรางวัลต่างๆ ด ้านการกํากับดูแลกิจการทีดีทบริ
ี ษัทได ้รับ
ี น (ASEAN CG
ได ้แก่ การประเมินผลการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซย
Scorecard) ระดั บ “ดีเ ยียม” ติด ต่อ กัน 6 ปี การประเมิน ผลการสํ า รวจการกํ า กับ ดูแ ลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ทีระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 13 ปี การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น คะแนนเต็มร ้อยละ 100 ต่อเนือง รางวัล Sustainability Disclosure Award 2020 และ
ได ร้ ั บ การคั ด เลื อ กและประกาศให อ
้ ยู่ ใ นรายช ื อหุ น
้ ยั งยื น หรื อ Thailand Sustainability
Investment (“THSI”) ติดต่อกันเป็ นปี ที 6 รางวั ล Best Innovative Company Awards และ
รางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 เป็ นต ้น
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย CAC โดยมี
การถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัตไิ ปยังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน คู่ค ้า และ
ี โดยสรุปดังนี
ผู ้มีสว่ นได ้เสย
1) กํ า หนดให ้บริษั ท ย่อ ยทีบริษั ท ฯ ถือ หุ ้นมากกว่า ร ้อยละ 50 และมีอํ า นาจ
่ เดียวกับบริษัทฯ และ
ในการควบคุม ดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน CAC เชน
สําหรับบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และการร่วมค ้า ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นน ้อยกว่าร ้อยละ 50 และ
ื
ิ ังกล่าวไปยัง
ไม่มอ
ี ํานาจควบคุม ดําเนินการโดยการสอสาร
นํ าเสนอนโยบาย และแนวปฏิบัตด
บริษัทนันๆ ผ่านทางผู ้แทนของบริษัทฯ ทีเข ้าไปทําหน ้าทีเป็ นกรรมการ หรือผู ้บริหารในบริษัทนันๆ
ี
2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มิต ิ ไปยังผู ้มีสว่ นได ้เสย
่ การบรรจุเงือนไขและข ้อกําหนดต่างๆ ไว ้ในข ้อกําหนดและขอบเขตการจ ้าง (Term of
กลุ่มอืน เชน
Reference: “TOR”) กับคูค
่ ้าทุกราย เป็ นต ้น
จากการดําเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจริงจัง บริษัทฯ ได ้รับการรับรองการต่ออายุ
ิ แนวร่วมปฏิบัตข
สมาชก
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต (Private Sector Collective
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Action Coalition Against Corruption: “CAC”) อีก 3 ปี นั บตั งแต่วั นที 4 กุมภาพั นธ์ 2562 และ
ิ CAC ครังที 3 ซงจะหมดอายุ
ึ
ขณะนีอยูร่ ะหว่างขันตอนการเตรียมความพร ้อมในการต่ออายุสมาชก
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สําหรับผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563
มีกําไรจํานวน 6,286.68 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.34 บาท หรือสูงกว่ากําไรปี ทีผ่านมา
คิดเป็ นร ้อยละ 5.42 และบริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2563 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 1,667.50 ล ้านบาท ไปแล ้ว
เมือวันที 23 กันยายน 2563
จากนั น ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คํ าถามและข ้อคิดเห็ นเพิมเติม
ี
โดยประธานฯ และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่ วมกั นช แจงข
้อซักถามและข ้อคิดเห็ นของผู ้ถือหุ ้นทั งทีส่งมา
ล่วงหน ้า และทีสง่ เพิมเติมในทีประชุม โดยสรุปดังนี
ั 1 – 3 ปี จากนี บริษัทฯ จะมี
1. คุณภักดี ชา่ งวิชชุการ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า ในระยะสน
่
ทิศทางการเติบโตอย่างไร ชองทางใด และคิดเป็ นร ้อยละเท่าไร
ี
า กลยุทธ์ระยะสันในชว่ ง 1 – 3 ปี ตังแต่ปี 2564 กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
ปี 2568 บริษัทฯ มีแผนก่อสร ้างและจะรับรู ้รายได ้จากโครงการในประเทศและต่างประเทศ รวมประมาณ
้
1,574 เมกะวัตต์ สําหรับในประเทศไทย ปั จจุบันความต ้องการใชไฟฟ้
าลดลง กอปรกับปริมาณไฟฟ้ า
สํารองมีจํานวนค่อนข ้างมาก จึงคาดการณ์ ว่า ในช่วงประมาณ 10 ปี ข ้างหน า้ น่ าจะยั งไม่ม โี ครงการ
โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่เกิดขึน บริษัทฯ จึงมุ่งเน ้นขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศทังด ้านธุรกิจไฟฟ้ า
ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ อีกประมาณปี ละ 700 เมกะวัตต์ รวมประมาณ
2,000 เมกะวัตต์ เพือบรรลุเป้ าหมายทีจะเพิมกําลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ หรือเพิมมูลค่ากิจการ
เป็ น 200,000 ล ้านบาท ในปี 2568
ี ร ภู่พัทธยากร ผู ้ถือหุ ้น สอบถามเกียวกับผลกระทบจาก COVID-19
2. คุณวิเชย
ั และระยะยาว และแนวทางการแก ้ไขหรือแผนกลยุทธ์
ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ทังในระยะสน
ี
ในด ้านต่างๆ ทีจะลดความเสยงในอนาคตได
้อย่างไรบ ้าง
ี
ี
ั
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า สําหรับการลดความเสยงจาก
COVID-19 ในระยะสน
ื
บริษั ทฯ ได ้กํ าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบั ต ต
ิ ่างๆ เพือเฝ้ าระวั งและป้ องกันการติดเช อของ
พนั กงานทังในสํานั กงานใหญ่และโรงไฟฟ้ าต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับบริษัทคู่ค ้าทีจะเข ้ามา
ติดต่อและปฏิบั ตงิ าน โดยจะต ้องมีการกําหนดแนวปฏิบัตส
ิ ําหรับพนั กงานของบริษัทคู่ค ้าเพือให ้มี
ความปลอดภัย นับตังแต่ปี 2563 ทีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 จนถึงปั จจุบัน ยังไม่มพ
ี นักงาน
ื
ของกลุม
่ บริษัทฯ และคูค
่ ้าทีติดเชอ COVID-19 แต่อย่างใด ทังนี โรงไฟฟ้ าต่างๆ ของบริษัทฯ ยังคง
ิ ธิภาพตามแผนงานอย่างต่อเนือง
เดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้อย่างเต็มประสท
นอกจากนี บริษัทฯ ยังได ้จัดทํ าแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ และแผนบริหาร
ภาวะวิกฤต เพือเตรียมความพร ้อมในการบริหารจัดการได ้อย่างต่อเนือง โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ิ ธิภาพ และการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยภาพรวม ควบคูไ่ ปกับการชว่ ยเหลือชุมชนและสงั คม
ประสท
ี
ี อย่างทั วถึง ปั ญหาดั งกล่า ว
สํ า หรั บความเส ยงในระยะยาว
เมือมีก ารฉี ดวั คซ น
ี
น่าจะบรรเทาลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได ้พิจารณาเฉพาะความเสยงของ
COVID-19 เท่านั น แต่ได ้
ี
พิจารณาปั จจัยความเสยงอื
นๆ อย่างรอบด ้าน โดยบริษัทฯ ได ้พิจารณาขยายการดํ าเนินธุรกิจให ้มี
ความหลากหลายมากยิงขึน จากในช่วงแรก ทีดํ าเนิ นธุ ร กิจด ้านผลิต ไฟฟ้ าเพียงอย่ างเดีย ว
นั บ ตั งแต่ ปี 2560 เป็ นต ้นมา บริษั ทฯ ได ้มีก ารปรั บ ตั ว และ ขยายการลงทุ น ไปยั งธุ ร กิจ ระบบ
สาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนืองต่างๆ อาทิ ด ้านคมนาคมขนสง่ ได ้เข ้าลงทุนในโครงการ
ี มพู และสายสเี หลือง และปั จจุบันได ้เข ้าลงทุนในโครงการเอกชนร่วมลงทุนในสว่ น
รถไฟฟ้ าสายสช
การดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ ี า ซงคาดว่
ึ
ั ญาสม
ั ปทานได ้
กาญจนบุรี และหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน - นครราชสม
าจะลงนามสญ
ประมาณกลางปี 2564 อีกโครงการทีบริษั ทฯ เข ้าลงทุนคือ การลงทุนในธุรกิจผลิตนํ าประปา
ึ จจุบันยังมีความต ้องการทีค่อนข ้างสูง และขณะนีบริษัทฯ
ทีเวียงจันทน์ ใน สปป. ลาว เมือปี 2562 ซงปั
อยู่ ระหว่ างการเจรจาที จะเข า้ ไปลงทุ นเพิมเติมในธุ ร กิจดั งกล่ า ว นอกจากนี ยั งได เ้ ข า้ ลงทุ น
ื
ระบบสอสารในโครงข่
ายสายใยแก ้วนํ าแสง เมือปี 2563 และปี 2564 ได ้เข ้าลงทุนในโครงการ Internet
of Things เพือรองรับต่อทิศทางการเปลียนแปลงด ้านเทคโนโลยี และล่าสุดได ้เข ้าลงทุนในธุรกิจ
ื
ื
ให ้บริการนํ ามันเชอเพลิ
งของบริษัท บริการเชอเพลิ
งการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) หรือ “BAFS”
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แม ว้ ่ าปั จจุ บั น BAFS จะได ร้ ั บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื องจากไม่ ม ี การเดินทาง
ึ ษาผลการดําเนินงานในชว่ ง 10 ปี ทีผ่านมา ยกเว ้นปี 2563 BAFS มีกําไร
โดยเครืองบิน แต่จากการศก
อย่ า งต่ อ เนื อง และเมือเปรีย บเทีย บกั บ ราคาทีประมู ล ถือ ว่ า มีค วามคุ ้มค่ า และเป็ นโอกาส
ในการขยายธุ ร กิจ ของบริษั ทฯ เพิมเติม และในปี 2565 บริษั ทฯ คาดว่ า จะรั บ รู ้รายได ้จาก
ื
โครงการผลิตและจํ าหน่ ายเชอเพลิ
งชวี มวลอัดแท่ง (“Wood Pellet”) ใน สปป. ลาว เพิมเติม
ึ
ี
ซงโครงการลงทุ
นต่างๆ ทีกล่าวข ้างต ้น จะชว่ ยลดความเสยงในการดํ
าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว
เนืองจากไม่ต ้องพึงพาธุรกิจผลิตไฟฟ้ าเพียงอย่างเดียว
3. คุณสุพรี ณั ฐ กวีวัจน์ และคุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู ้ถือหุ ้น สอบถามโดยสรุปว่า
บริษัทฯ ตังงบประมาณลงทุนไว ้จํ านวนเท่าใด และมีแผนการลงทุนในอนาคตอย่างไร เหตุใด
รายได ้ปี 2559 - ปี 2563 จึงลดลงอย่างต่อเนือง และอัตราสว่ นกําไรของโรงไฟฟ้ าในต่างประเทศ
และในประเทศ สูงหรือตํากว่ากันอย่างไร และประเทศใดกําไรสูงสุด
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ร่วมกันชแจงโดยสรุ
ปว่า
บริษัทฯ ตังงบประมาณลงทุน (CAPEX Plan) ปี 2564 ไว ้จํานวน 19,700 ล ้านบาท ประกอบด ้วย โครงการ
ในประเทศ และต่างประเทศ โดยปั จจุบันสัดส่วนรายได ้มาจากโรงไฟฟ้ าในประเทศ ร ้อยละ 79 และ
จากต่างประเทศ ร ้อยละ 21 โดยรายได ้หลักจากต่างประเทศมาจากโรงไฟฟ้ าในเครือรัฐออสเตรเลีย
สําหรับแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จะเน ้นขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเป็ นหลัก และ
ตั งเป้ าหมายสั ด ส่ ว นรายได ้จากในประเทศ และต่ า งประเทศ เท่ า กั บ ร อ้ ยละ 50 ในปี 2566
ส่วนรายได ้ปี 2559 - ปี 2563 ทีลดลงเป็ นไปตามสั ญญาซ ือขายไฟฟ้ าทีอยู่ ในช่วงปลายสั ญญา
อย่างไรก็ ตาม บริษั ทฯ ได ้ดํ าเนินการหากํ าลั งผลิตใหม่ เข ้ามาทดแทน เพือเพิมรายได ้ทีลดลง
ดังแสดงในวีดท
ิ ัศน์ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที 2
ื
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู ้ถือหุ ้น กล่าวชนชมต่
อผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ทีสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได ้ดีกว่าแผน กําไรต่อสว่ นของผู ้ถือหุ ้น (Return
on Equity; ROE) อยู่ในระดั บ สูงกว่า ร ้อยละ 10 อัต รากํ า ไรสุทธิทพิ
ี จ ารณาจาก Net Profit –
Margin สูงถึงร ้อยละ 15.90 รวมถึง การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลจนส่งผลให ้บริษัทฯ
ได ้รับการประเมินผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทีระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม
สง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็ นต ้น นอกจากนี ได ้เสนอแนะว่า หากมีความเป็ นไปได ้ขอให ้
ิ น และ
บริษั ทฯ พิจารณาจั ดกิจกรรม Road Show เพือเพิม Market Capital ด ้วยจะเป็ นการดีย งขึ
ิ
สอบถามเพิมเติมว่า กลุม
่ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารสนทรัพย์ เพือสร ้างรายได ้อย่างไร
ประธานฯ และกรรมการผู จ้ ั ดการใหญ่ กล่ าวขอบคุ ณผู ้ถือหุ ้นทีกล่ าวช ืนชมและ
ึ
ให ้ข ้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์และเป็ นขวัญกําลังใจแก่บริษัทฯ ซงบริ
ษัทฯ ขอรับข ้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
ิ ทรัพย์ บริษัทฯ บริหารจัดการสน
ิ ทรัพย์ของโรงไฟฟ้ าต่างๆ
ในสว่ นของการบริหารสน
ิ ธิภาพสูงสุดโดยภาพรวม ซงสะท
ึ
โดยมุง่ เน ้นให ้เกิดประสท
้อนได ้จากผลการดําเนินงานทีปรากฏ
ในปี ทผ่
ี านมา
ดังนี

5. คุณปริญญา เธียรวร ผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้น (คุณมิน เธียรวร) สอบถามโดยสรุป

ึ ษาผลกระทบจากเทคโนโลยีด าวเทีย มวงโคจรตํ า
1) บริษั ทฯ มีก ารศ ก
เมือเทียบกับแบบใยแก ้วนํ าแสง หรือไม่ เนืองจากระบบดาวเทียมวงโคจรตํา อาจจะมาแทนที
ระบบใยแก ้วนํ าแสงได ้
เมียนมา หรือไม่

2) บริษัทฯ ได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงโดยสรุ
ปดังนี

ึ ษาเทคโนโลยีดาวเทียมวงโคจรตําด ้วยแล ้ว ซงการลงทุ
ึ
1) บริษัทฯ ได ้มีการศก
น
ั ญาณ และการสง่ สญ
ั ญาณ
ดังกล่าวจะมีต ้นทุนทีสูง เนืองจากต ้องมีอป
ุ กรณ์ Macro Cell เพือรับสญ
้
ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ยังจํ าเป็ นต ้องใชสายใยแก
้วนํ าแสงทีมีความเร็วแสงในการสง่ ข ้อมูล ดังนั น
้
ในปั จจุบันไม่วา่ จะมีเทคโนโลยีใหม่เข ้ามา ก็ยังจําเป็ นต ้องใชสายใยแก
้วนํ าแสงในการรับสง่ ข ้อมูล
เนืองจากมีต ้นทุนทีตํา
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2) บริษั ทฯ ไม่ไ ด ้รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ดั ง กล่า ว เนื องจากขณะนี
ยังอยู่ระหว่างขันตอนการเจรจาเท่านั น และยังไม่มก
ี ารลงทุนใดๆ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ส่วนเรืองก๊าซธรรมชาติทส
ี ง่ มาจากแหล่งก๊าซฯ ของเมียนมา มายังโรงไฟฟ้ าราชบุรี
ิ ประกอบกับ ปตท. ได ้ดํ า เนินการ
ขณะนีกระทรวงพลังงานได ้เข ้ามากํา กับ ดูแลอย่า งใกล ้ชด
ื
เชอมท่
อก๊าซธรรมชาติระหว่างฝั งตะวันออก และฝั งตะวันตกเข ้าด ้วยกันแล ้ว จึงไม่น่าจะสง่ ผลกระทบ
้
หรือมีข ้อกังวล เนืองจากสามารถใชแหล่
งก๊าซฯ อืนทดแทนได ้
ี รสริ ไิ กรวุฒ ิ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามโดยสรุป ดังนี
6. คุณสุวรรณี เชย
ื ้น BAFS ในสัดสว่ นร ้อยละ 15.53 เป็ นเงินจํ านวนเท่าใด
1) บริษัทฯ ลงทุนซอหุ
และคาดหวั ง เงิน ปั น ผลร ้อยละเท่า ไร และราคาประมูล ดั ง กล่า วเป็ นราคาทีการบิน ไทย หรือ
บริษัทฯ เป็ นผู ้เสนอ
2) บริษัทฯ ได ้รับผลกระทบเรืองการชําระค่าไฟฟ้ า ใน สปป.ลาว หรือไม่
ื
3) โครงการซอขายไฟฟ้
าเสรี มีโอกาสและความเป็ นไปได ้ทีจะเกิดขึนหรือไม่
4) โครงการ Solar Farm ของกองทัพบก จะสง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเข ้าร่วมโครงการดังกล่าว หรือไม่
ั ถามในประเด็นต่างๆ โดยสรุป ดังนี
ี
และตอบข ้อซก
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจง
ื ้น BAFS ในสด
ั สว่ นร ้อยละ 15.53 ในราคาหุ ้นละ 27.40 บาท
1) บริษัทฯ เข ้าซอหุ
ึ นไปตามเงือนไขทีการบินไทยกําหนด เนืองจากการบินไทย
เป็ นเงินจํ านวน 2,712 ล ้านบาท ซ งเป็
้ มสภาพคล่องและดํ าเนินการตามแผนฟื นฟู
มีความจํ าเป็ น ต ้องนํ าเงินจํ านวนดังกล่าวไปใชเสริ
กิจการต่อไป
ึ ษาและวิเคราะห์ความเส ยง
ี
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัทฯ ได ้มีการศก
อย่างรอบด ้านแล ้ว และมีความเห็นว่า ราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีตํากว่าราคาตลาดในสถานการณ์
ปกติกอ
่ นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประมาณร ้อยละ 30 และการลงทุนดังกล่าวเป็ นโอกาส
ในการขยายกิจการไปยังธุร กิจใหม่ และมีโอกาสเติบ โตหากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของ
COVID–19 คลีคลาย
2) ประเด็นเกียวกับการชําระค่าไฟฟ้ า ใน สปป.ลาว ไม่น่าจะสง่ ผลกระทบ
ื
อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ เนืองจากโครงการโรงไฟฟ้ าใน สปป.ลาว ร ้อยละ 90 มีสัญญาซอขาย
้
ึ จจุบัน
ไฟฟ้ าระยะยาว กับ กฟผ. ส่วนทีเหลือจะขายให ้แก่ สปป.ลาว ใชภายในประเทศ
ซงปั
สปป.ลาว ได ้มีการเจรจากับบริษัทฯ เพือขอเปลียนแปลงการชําระค่าไฟฟ้ าจากเดิมทีกําหนด
ึ
้
เป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ มาเป็ นเงินสกุลกีบแทน ซงสามารถนํ
ามาใชในการบริ
หารค่าใชจ่้ าย
ของบริษัทฯ ใน สปป. ลาว ได ้
3) โครงการซ ือขายไฟฟ้ าเสรี จะเกิด ขึนหรือ ไม่ ขึนอยู่ กั บ นโยบายของ
ึ นหน่วยงานภาครัฐทีรับผิดชอบและกํากับดูแลด ้านพลังงานของประเทศ
กระทรวงพลังงาน ซงเป็
โดยภาพรวม
ี
ประธานฯ ชแจงในประเด็
นโครงการ Solar Farm ของกองทัพบก โดยสรุปดังนี
4) เนืองจากกองทัพบกมีทดิ
ี นราชพัสดุของกรมธนารักษ์ อยู่ในความดูแล
้ ระโยชน์ จ ากที ดิน ดั ง กล่ า ว และได น
เป็ นจํ า นวนกว่ า ล า้ นไร่ จึ ง มี ค วามคิด ที จะใช ป
้ ํ ามา
ปรึกษาหารือกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ถึงความเป็ นไปได ้ทีจะนํ าทีดิน
ส่วนหนึง จํ านวนประมาณ 300,000 ไร่ มาดํ าเนินโครงการ Solar Farm ขนาดกําลังการผลิต
ึ จจุบั น กฟผ. อยู่ร ะหว่างศ ก
ึ ษารายละเอีย ดและปั จจั ย ต่า งๆ
ประมาณ 30,000 เมกะวั ตต์ ซ งปั
ทีเกียวข ้อง อาทิ ความเหมาะสมของพืนที ทีตังโครงการอยู่ใกล ้ระบบสายสง่ ไฟฟ้ าของทัง กฟผ.
ึ
และการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค (“กฟภ.”) หรือไม่ ซงหากอยู
่ใกล ้ก็จะทํ าให ้มีศักยภาพสูง นอกจากนี
่ รถยนต์เข ้าถึงได ้หรือไม่ เป็ นต ้น ปั จจุบัน
ยังต ้องพิจารณาถึงความสะดวกในการคมนาคมขนสง่ เชน
ึ ษาความเป็ นไปได ้ เพือทีจะใช เป็
้ นแนวทางในการพิจารณาดํ า เนิน การ
ยั งอยู่ในขั นตอนการศ ก
้ งงานสเี ขียว โครงการ Solar
ในอนาคต หากประเทศไทยมีความจําเป็ นและความต ้องการใชพลั
Farm ดั ง กล่ า วอาจจะมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอ อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง ต อ้ งรอความชั ด เจนของผล
ึ ษาความเป็ นไปได ้ดั งกล่าว รวมทัง การพิจารณาความเหมาะสมของปริม าณการผลิต
การศก
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ึ
ไฟฟ้ าเข ้าสู่ ร ะบบและความคุ ้มค่ า โดยภาพรวมต่ อ ประเทศจากกระทรวงพลั ง งาน ซ งเป็
น
หน่วยงานทีรับผิดชอบและกํากับดูแลในเรืองดังกล่าวโดยตรง เนืองจากในชว่ งนีกระแสเกียวกับ
Green Energy หรือพลังงานสเี ขียว เป็ นเรืองทีได ้รับความสนใจค่อนข ้างสูง จึงทําให ้มีกระแสข่าว
ึ งเป็ นเพียง
เกียวกับโครงการดังกล่าวจะสามารถผลิตไฟฟ้ าเข ้าสูร่ ะบบได ้ 30,000 เมกะวัตต์ ซงยั
การคาดการณ์เท่านัน
อย่างไรก็ ตาม โครงการ Solar Farm ของกองทั พบก ไม่ น่ าจะส่งผลกระทบต่ อ
การดําเนินงานของบริษัทฯ และหากมีการเปิ ดประมูล ถือเป็ นโอกาสทีดีเนืองจากบริษัทฯ มีความพร ้อม
และศักยภาพเพียงพอทีจะเข ้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว
ั ผู ้ถือหุ ้น สอบถามโดยสรุป ดังนี
7. คุณพงษ์ สวุ รรณ เตชาวุฒช
ิ ย
เมือใดบ ้าง

ิ ดสัญญาซอขายไฟฟ้
ื
1) โรงไฟฟ้ าถ่านหิน จะส นสุ
า กับ กฟผ. กีโรง และ

้ งงานสะอาด เชน
่
2) โครงการโรงไฟฟ้ าใหม่ มีความเป็ นไปได ้หรือไม่ ทีจะใชพลั
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) และพลังงานลม แทนการใชถ่้ านหิน
ี
ประธานฯ ชแจงโดยสรุ
ป ดังนี
1) โรงไฟฟ้ าส่ ว นใหญ่ จะมี อ ายุ สั ญ ญาซ ื อขายไฟฟ้ าระยะยาว 25 ปี
ิ ดเมือใดขึนอยู่กับโรงไฟฟ้ าแต่ละโรง เช่น โรงไฟฟ้ าพลั งความร ้อน
ส่วนอายุสัญญาดั งกล่าวจะส นสุ
หงสา ใน สปป. ลาว จะหมดอายุสัญญาในอีกประมาณ 20 ปี เนื องจากเดินเครืองเช งิ พาณิชย์
ผ่านมาแล ้วประมาณ 5 ปี
2) โครงการโรงไฟฟ้ าในอนาคตทีจะเกิดขึน น่าจะเป็ นไปตามแนวโน ้มของโลก
้ อเพลิ
ื
ทีจะเปลียนไปเป็ นการใชเช
งจากพลังงานสเี ขียว หรือพลั งงานสะอาด โดยการใช ถ่้ านหิน
ื
เป็ นเช อเพลิ
ง มีแ นวโน ม
้ ลดลง เนื องจากปั จ จุ บั น มีก ระแสต่อ ต ้านไปทั วโลก ยกเว ้นประเทศ
ทีกํ า ลั ง พั ฒ นาอาจจะยั ง มีค วามจํ า เป็ นในการใช ถ่้ า นหิน เนื องจากต ้นทุ น ตํ า แต่ ก ารพึงพา
ื
ี
เชอเพลิ
งอย่างใดอย่างหนึงเพียงอย่างเดียวอาจจะมีความเสยงที
ค่อนข ้างสูง สําหรับประเทศไทย
คาดว่ า ในอีก ประมาณ 2 – 3 ปี ข ้างหน า้ พลั ง งานทดแทนต่ า งๆ เช่น พลั ง งานแสงอาทิต ย์
พลั ง งานลม รวมทั ง พลั ง นํ าจากประเทศเพื อนบ ้าน น่ า จะเริมเข ้ามามีบ ทบาทมากยิงขึน
้ ง งาน
โดยกระทรวงพลั ง งาน จะเป็ นหน่ ว ยงานทีกํ า กั บ ดูแ ลและบริห ารจั ด การด ้านการใช พลั
ิ ธภ
ภายในประเทศให ้ม ค
ี วามสมดุล เหมาะสม เก ด
ิ ประส ท
ิ าพสูง สุด และเป็ นประโยชน์
โดยภาพรวมต่อไป
ี งเนื องจาก
หลั งจากนั น ประธานฯ แจ ้งว่าในระเบียบวาระนี ไม่ม ีการลงคะแนนเส ย
เป็ นเรืองเสนอทีประชุมเพือรับทราบ
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุ มมีมติร บ
ั ทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการฯ
ั ฯ ในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะกระทําต่อไปในภายหน้า
เกียวก ับกิจการของบริษท
ี งลงคะแนนเพือลงมติ
ตามทีประธานฯ เสนอ โดยไม่มก
ี ารออกเสย
ี ําไรขาดทุนประจําปี
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชก
ิ ด ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2563
สนสุ
ี ําไรขาดทุนของบริษั ทฯ สนสุ
ิ ด
ประธานฯ แถลงว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชก
ึ
ี องบริษัทฯ คือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซงได
้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญชข
นายไวโรจน์ จินดามณีพท
ิ ักษ์ ผู ้สอบบัญชรี ับอนุ ญาตเลขที 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
ึ นผู ้สอบบัญชข
ี องบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สอบบัญช ี จํากัด ซงเป็
ของบริษัทฯ ได ้ให ้ความเห็นชอบแล ้ว ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ทีได ้จัดสง่ ให ้ผู ้ถือหุ ้น
ื บอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR Code
พร ้อมหนังสอ
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม โดยประธานฯ
ี
และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่วมกันชแจงคํ
าถามและข ้อคิดเห็นของผู ้ถือหุ ้นทังทีสง่ มาล่วงหน ้า และทีสง่
เพิมเติมในทีประชุม โดยสรุปดังนี
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1. คุณ รั ง สรรค์ ฐิต ยานุ รั ก ษ์ ผู ้ถือ หุ ้น สอบถามเกียวกับ กํ าไรสะสมปี 2563 ว่า
บริษัทฯ จะนํ าไปลงทุน หรือจัดสรรเตรียมจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นอีกในปี 2564 หรือไม่ อย่างไร
ี รสริ ไิ กรวุฒ ิ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า จากข ้อมูลทีปรากฏในรายงาน
2. คุณสุวรรณี เชย
ประจําปี 2563 หน ้าที 184 ทีแสดงยอดรับเงินปั นผล ตามงบการเงินรวมปี 2563 จํานวน 2,047 ล ้านบาท
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํ านวน 3,464 ล ้านบาท สว่ นต่างดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด และ
บริษัทฯ ใชอั้ ตราดอกเบียเฉลียแบบคงที (Fixed Rate) หรือแบบลอยตัว (Floating Rate)
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ร่วมกันชแจงโดยสรุ
ป ดังนี
1. กําไรสะสมปี 2563 บริษัทฯ จะเตรียมนํ าไปลงทุนโครงการต่างๆ และสว่ นหนึง
จะจัดสรรเตรียมจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ในอัตรา
ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 40 ของกํ าไรตามงบการเงินรวม หลั งหั กเงินทุนสํา รองตามกฎหมายและ
เงินทุนสํารองอืนๆ ทังนี ขึนอยูก
่ บ
ั กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประกอบด ้วย
2. การบันทึกบัญชใี นสว่ นของเงินปั นผลรับเป็ นไปตามมาตรฐานบัญช ี โดยเงินปั นผลรับ
ึ น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจะรวมเงินปั นผลทีได ้รับจากบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซงเป็
บริษัทย่อยหลัก จํานวน 2,250 ล ้านบาท สว่ นในงบการเงินรวม จะตัดรายการระหว่างกันในสว่ นนีออก
ึ นไปตาม
(Eliminate) จึงทําให ้เงินปั นผลรับในงบการเงินรวมตํากว่างบการเงินเฉพาะกิจการ ซงเป็
ี กติ
มาตรฐานการบันทึกบัญชป
สําหรับการระดมเงินลงทุนในการออกหุ ้นกู ้ทังในประเทศและต่างประเทศ กลุม
่ บริษัทฯ
ิ
ใชอั้ ตราดอกเบียแบบคงที (Fixed Rate) รวมทังการออกหุ ้นกู ้อนุรักษ์ สงแวดล
้อมในวงเงินรวม
ื ดท
8,000 ล ้านบาท ในปี ทผ่
ี านมา ตามทีได ้นํ าเสนอในสอวี
ิ ัศน์ผลการดําเนินงานในระเบียบวาระที 2
ึ อต
ซงมี
ั ราดอกเบียคงทีตลอดอายุหุ ้นกู ้ดังกล่าว
3. คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู ้ถือหุ ้น สอบถามโดยสรุป ดังนี
ี เอนเนอร์จี จํากัด ตังอยูใ่ นประเทศใด เป็ นโรงไฟฟ้ า
1) บริษัท เซาท์อส
ี ท์ เอเชย
ประเภทใด และเหตุใดจึงจ่ายเงินปั นผลลดลงจํานวนมาก
2) จากข ้อมู ลทีปรากฏในรายงานประจํ า ปี 2563 หน า้ ที 178 ทีแสดงยอด
รายได ้อืน ตามงบการเงินรวม ปี 2563 จํานวน 219 ล ้านบาท นั น มาจากแหล่งใด และเหตุใด
จึงเพิมขึนจํานวนมาก
3) จากข ้อมูลทีปรากฏในรายงานประจําปี 2563 หน ้าที 170 ทีแสดงในรายงาน
้ บรรทัดที 3 จากล่างสุด เกียวกับประเด็น
ของผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาต ในย่อหน ้าสุดท ้ายด ้านซาย
ี จากการด ้อยค่าของโรงไฟฟ้ าในเครือรัฐออสเตรเลีย เกิดขึนจากสาเหตุใด และมีโอกาส
ความเสยง
เกิดขึนมากน ้อยเพียงใด
ิ ดสัญญาซอขายไฟฟ้
ื
4) การสนสุ
าของโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี ขนาดกําลัง
การผลิต 720 เมกะวัตต์ กับ กฟผ. เมือวันที 30 มิถน
ุ ายน 2563 จะต ้องบันทึกการด ้อยค่าหรือไม่
และการขายโรงไฟฟ้ าดังกล่าวมีรายได ้ หรือกําไรจํานวนเท่าใด และจะบันทึกบัญชรี ับรู ้รายได ้
ดังกล่าวในไตรมาสใด
โดยสรุป ดังนี

ี
กรรมการผู ้จัด การใหญ่ และรองกรรมการผู ้จัด การใหญ่ก ารเงิน ร่ว มกัน ช แจง

ี เอนเนอร์จี จํากัด เป็ นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ
1) บริษัท เซาท์อส
ี ท์ เอเชย
ทีลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังนํ า - นํ างึม 2 ใน สปป. ลาว โดยในปี ทีผ่านมาโรงไฟฟ้ าประสบปั ญหาภัยแล ้ง
ทางโรงไฟฟ้ า จึงแจ ้ง กฟผ. ขอประกาศเป็ นปี ภัยแล ้ง เพือป้ องกันบทปรับจากความไม่พร ้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้ า แต่เนืองจากปริมาณนํ าน ้อย จึงทําให ้เดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้ตํากว่าเป้ าหมาย สง่ ผลให ้
รายได ้และเงินปั นผลลดลง
2) รายได ้อืน ตามงบการเงินรวม ปี 2563 จํ านวน 219 ล ้านบาท ทีปรากฏ
ในรายงานประจําปี หน ้าที 178 มีทมาจาก
ี
2 สว่ นคือ รายได ้จากการขายโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี
ิ ดสัญญาซอขายไฟฟ้
ื
เนืองจากสนสุ
า กับ กฟผ. ทํ าให ้มีกําไรทางบัญช ี จํ านวน 107 ล ้านบาท
ิ ไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
และอีกส่วนเป็ นรายได ้เพิมเติมจากการเรียกร ้องค่าสน
่
โรงไฟฟ้ าในเครือรัฐออสเตรเลีย จึงสงผลให ้รายได ้อืนเพิมขึนดังกล่าว
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ี
3) จากรายงานของผู ้สอบบัญชเี กียวกับประเด็ นความเส ยงจากการด
้อยค่าของ
่
โรงไฟฟ้ าในเครือรัฐออสเตรเลีย นั น ในชวง 2–3 ปี ทีผ่านมา บริษัทฯ ได ้เข ้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้ า
ึ ้สอบบัญชไี ด ้เข ้าตรวจสอบพบว่า
พลังงานทดแทน รวม 4 โครงการ หรือประมาณ 600 เมกะวัตต์ ซงผู
มูลค่าของโรงไฟฟ้ าเพิมขึนมาอยู่ท ีประมาณ 25,000 ล ้านบาท แต่จากการตรวจสอบในปี 2563
ไม่พบการด ้อยค่ าดั งกล่าว เนื องจากโรงไฟฟ้ ายั งมีมูลค่าสูง โดยฝ่ ายบริหารฯ ได ้บริหารจั ดการ
ิ ธิภาพ กอปรกับเครือรัฐออสเตรเลีย
ให ้โรงไฟฟ้ าสามารถเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้อย่างเต็มประสท
้ งงานทดแทน จึงถือเป็ นโอกาสทีบริษัทฯ จะขยายการลงทุนเพิมเติม
มีนโยบายสนั บสนุนการใชพลั
ในประเทศดังกล่าวต่อไป
ิ ด สัญ ญาซ อขายไฟฟ้
ื
4) การขายโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี เนื องจากส นสุ
า
สง่ ผลให ้บริษัทฯ มีกําไรทางบัญช ี จํานวน 107 ล ้านบาท โดยไม่มก
ี ารด ้อยค่าแต่อย่างใด และ
ได ้บันทึกบัญชใี นไตรมาสที 4 ปี 2563 แล ้ว
4. คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล และคุณสุพรี ณั ฐ กวีวัจน์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามโดยสรุปว่า
การนํ ามาตรฐานบัญช ี TFRS9 และ TFRS16 สง่ ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่ และเหตุใด
ภาษี เงินได ้จึงลดลงจํานวนมาก จากปี 2562 ทีจํานวน 870 ล ้านบาท แต่ปี 2563 คงเหลือเพียงจํ านวน
28 ล ้านบาท
ี
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชแจงว่
า TFRS9 เป็ นมาตรฐานการรายงาน
้
ทางการเงิน ทีมีผลบั งคั บใช กั บงบการเงินปี 2563 แต่กลุ่มบริษั ทฯ ได ้เตรียมความพร ้อมและ
้
ี ้ องกันความเสยง
ี (Hedge Accounting) ตังแต่
นํ ามาตรฐานดังกล่าวมาปรับใชในเรื
องการบัญชป
ปี 2561 แล ้ว เนืองจากบริษัทในเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสงิ คโปร์ และประเทศอืนๆ ได ้ใช ้
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ระหว่า งประเทศ ฉบั บ ที 9 (IFRS9) ในการดํ า เนิน การอยู่ แ ล ้ว
้
ึ
ดังนัน บริษัทฯ จึงมีความพร ้อมเมือมีการประกาศใชมาตรฐานบั
ญช ี TFRS9 ในปี 2563 ซงมาตรฐาน
ดังกล่าวมีผลให ้กําไรสะสมต ้นงวดลดลง 12.40 ล ้านบาท
สํ า หรั บ มาตรฐาน TFRS16 เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกียวกั บ
ิ ธิการใชส้ น
ิ ทรัพย์ทเช
การบันทึกบัญช ี ในสว่ นของสัญญาเชา่ ทีจะต ้องรับรู ้สท
ี า่ ให ้ปรากฏในงบการเงิน
ิ ตามสญ
ั ญาเชา่ ดังกล่าวด ้วย ซงจะส
ึ
ของบริษัทฯ และรับรู ้หนีสน
ง่ ผลต่องบการเงินในด ้านการบันทึก
ิ ทรัพย์สท
ิ ธิการใชสุ้ ทธิอยู่ทจํ
ิ จากสัญญาเชา่ จํ านวนประมาณ
สน
ี านวน 444 ล ้านบาท และหนีสน
454 ล ้านบาท
หลั งจากนั น ประธานฯ ได ้เสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุ มั ต งิ บแสดงฐานะ
ี ําไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสย
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
การเงินและบัญชก
ึ
ี งลงคะแนน เป็ นมติของทีประชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุ ม มีม ติอ นุ ม ต
ั ง
ิ บแสดงฐานะการเงิน และบ ญ
ั ช ีกํ า ไร
ิ ด ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2563 ซงได้
ึ
ขาดทุนประจําปี สนสุ
ผา
่ นการตรวจสอบและร ับรองจาก
ี องบริษท
ผูส
้ อบบ ัญชข
ั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษท
ั ฯ ได้ให้
ี งข้างมากของผูถ
ึ
ความเห็ นชอบแล้ว ตามทีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสย
้ อ
ื หุน
้ ซงมาประชุ
ม
ี งลงคะแนน ด ังนี
และออกเสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย

1,036,396,927
283,400
6,900
73,600

ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง
1,036,680,327 เสย

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย
คิดเป็นร้อยละ

99.9727
0.0273

100.0000

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ แถลงว่า ตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 116 และข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 43 ทีกําหนดให ้บริษัทฯ ต ้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง
ไว ้เป็ นทุนสํ ารองไม่น อ้ ยกว่าร ้อยละ 5 ของกําไรประจํ าปี หั กด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบาย
ในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครังที 5/2550 เมือวันที 28
พฤษภาคม 2550 กํ าหนดจ่ายเงินปั นผลในอั ตรา ไม่น อ้ ยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไรตามงบการเงินรวม
หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืนๆ
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อย่า งไรก็ ต าม การจ่า ยเงิน ปั น ผลดั ง กล่า วจะต ้องขึนอยู่กับ กระแสเงิน สดของ
บริษัทฯ ด ้วย โดยทีผลการดําเนินงานประจํ าปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรเป็ นจํ านวน
6,286.68 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.34 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะ
จ่ายเงินปั นผลได ้ รวมทัง บริษัทฯ ได ้พิจารณาถึงเงินลงทุนในโครงการต่างๆ แล ้ว จึงเห็นสมควร
เสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารจัดสรรกําไรประจํ าปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ํ
ประจําปี สาหรับผลการดําเนินงานตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนี
1. ทุนสํารองตามกฎหมาย: ไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมเนืองจากบริษัทฯ
ึ
ได ้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํานวน 1,450 ล ้านบาท ซ งเท่
ากับ ร ้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้วตังแต่ปี 2549
2. เงินปั นผลแก่ผู ้ถือหุ ้น: จ่ายเงินปั นผลประจํ าปี สําหรับผลการดําเนินงานตั งแต่
วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ ้นละ 2.40 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย
ิ านวน 3,480 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 55.36 ของกําไรตามงบการเงินรวม และเมือหัก
ทังสนจํ
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท
ึ ดเป็ นเงินปั นผลจ่ ายจํ านวน 1,667.50 ล ้านบาท ทีได ้จ่ ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้วเมือวั นที 23
ซ งคิ
กันยายน 2563 จะคงเหลือเงินปั นผลทีจะจ่ายสํ าหรั บผลประกอบการ 6 เดือนหลั งของปี 2563
ในอั ต ราหุ ้นละ 1.25 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ า ยจํ านวน 1,812.50 ล ้านบาท โดยสรุ ปข ้อมู ล
การจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ทผ่
ี านมา ดังนี
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไร
จํานวนหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
ิ
เงินปั นผลจ่ายทังสน
อัตราเงินปั นผลต่อกําไร

(ล ้านบาท)
(ล ้านหุ ้น)
(บาทต่อหุ ้น)
(ล ้านบาท)
(ร ้อยละ)

ปี 2563

ปี 2562

6,286.68
1,450
2.40
3,480
55.36

5,963.28
1,450
2.40
3,480
58.36

ี ภาษี เงินได ้
เงินปั นผลทีจ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ ้นในงวดนี จะจ่ายจากกําไรสะสมสว่ นทีเสย
ึ ้ถือหุ ้นทีเป็ นบุ คคลธรรมดาสามารถนํ าไปเครดิตภาษี ได ้ทั งจํ านวน
นิต บ
ิ ุคคล ในอั ตราร ้อยละ 20 ซ งผู
ตามอัตราทีระบุข ้างต ้น
ิ ธิรั บ เงิน ปั น ผลสํ า หรั บ ผลประกอบการ
ื ้ถือ หุ ้นทีมีส ท
บริษั ทฯ กํ า หนดรายช อผู
งวด 6 เดือนหลั งของปี 2563 ในวั นพุธที 3 มีนาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันศุกร์ท ี 23 เมษายน 2564
จากนั น ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็ นเพิมเติม
ึ มผ
ซงไม่
ี ู ้ใดสง่ คําถาม หรือข ้อคิดเห็นเพิมเติมทังล่วงหน ้า และในทีประชุม
หลั งจากนั น ประธานฯ จึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุ มั ต ก
ิ ารจั ดสรรกํ าไร
ประจํ าปี 2563โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติม เนืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของ
ิ
บริษัทฯ มียอดสะสมรวมทังสนเท่
ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุ มั ต ิ
จ่า ยเงิน ปั น ผลเพิมเติมสํ าหรับผลการดํ าเนินงานประจํ าปี 2563 เนืองจากบริษั ทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลสําหรับผลการดํ าเนินงานตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวั นที 31 ธั นวาคม 2563 ให ้แก่
ี ง
ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทีได ้เสนอต่อทีประชุมแล ้ว โดยจะถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนนเป็ นมติของทีประชุมตามข ้อบั งคั บ
ข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซ งมาประชุ
มและออกเสย
บริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุม ม ม
ี ตอ
ิ นุม ัต ก
ิ ารจ ัดสรรกํ า ไรประจํ า ปี 2563 และ
การจ่ายเงินปันผล โดยไม่จ ัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติม เนืองจากทุนสํารอง
ิ ็ นจํานวน 1,450 ล้านบาท ซงเท่
ึ
ตามกฎหมายของบริษ ัทฯ มียอดสะสมรวมทงส
ั นเป
าก ับ
รอ
้ ยละ 10 ของทุน จดทะเบีย นของบร ษ
ิ ท
ั ฯ แล้ว ตามทีประธานฯ ได น
้ ํ า เสนอข้า งต้น
ี งข้างมากของผูถ
ึ
ี งลงคะแนน ด ังนี
ด้วยคะแนนเสย
้ อ
ื หุน
้ ซงมาประชุ
มและออกเสย
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย

ี ง
1,036,685,127 เสย
ี ง
0 เสย
ี ง
2,100 เสย

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย

ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง
73,600 เสย
ี ง
1,036,685,127 เสย

ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

ระเบียบวาระที 5 พิจารณาแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญช ี
ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120
ี ละกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญช ี
กําหนดให ้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี แต่งตังผู ้สอบบัญชแ
ของบริษัททุกปี นั น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็นชอบให ้จ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
ี องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจํ าปี 2563 เป็ นผู ้สอบบัญชข
ี องบริษัทฯ
สอบบัญช ี จํ ากัด ผู ้สอบบัญชข
และบริษัทย่อย ประจํ าปี 2564 เนืองจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํ ากัด มีผลงาน
ด ้านการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปี ทผ่
ี านมาอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ รวมทัง
ี ละทีมงานมีความเข ้าใจในภาระหน ้าทีในฐานะผู ้สอบบัญชอ
ี ส
ผู ้สอบบัญชแ
ิ ระ มีความละเอียดรอบคอบ
ในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีข ้อเสนอแนะ ข ้อพึงปฏิบัต ิ เพือให ้ระบบการควบคุมภายในและ
ี ีรั บรองทั วไป นอกจากนี
แนวทางปฏิบั ต ด
ิ ้านบั ญช เี ป็ นไปโดยถูกต ้องตามมาตรฐานการบั ญช ท
ี
ี องบริษั ทฯ และ
ผู ้สอบบั ญชและทีมงานยั งได ้มีการประชุมร่วมกับผู ้บริหารและหน่ วยงานบั ญชข
ี
บริษัทย่อย ตลอดจน เข ้าชแจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงิ
นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นประจํ าทุกไตรมาส รวมทัง มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มฝ
ี ่ ายบริหารฯ
เป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ ้าง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด และแต่งตังนายไวโรจน์ จินดามณีพท
ิ ักษ์ (ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุ ญาตเลขที 3565) หรือ นายณั ฐพงศ ์ ตันติจัตตานนท์ (ผู ้สอบบัญชรี ับอนุ ญาตเลขที 8829)
หรือ นางสาวดุษณีย ์ ยิมสุวรรณ (ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตเลขที 10235) โดยกําหนดให ้ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญาตคนใดคนหนึง เป็ นผู ้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีทผู
ี ้สอบบัญชรี ับอนุญาตดังกล่าวข ้างต ้นไม่สามารถปฏิบัตงิ านได ้ ให ้บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด จัดหาผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตอืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด
ทีได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัตงิ านแทนได ้ และกําหนดค่าธรรมเนียม
ี องบริษัทฯ ประจําปี 2564 เป็ นเงินจํานวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ าย
ในการสอบบัญชข
Out-of-Pocket ตามจํานวนเงินทีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท) ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
เพิมขึนจากปี 2563 จํ า นวน 400,000 บาท และ Out-of-Pocket เพิมขึนจํ า นวน 5,000 บาท
ตามปริมาณงานทีเพิมขึน
ี ังกล่าว ได ้รับการแต่งตังเป็ นผู ้สอบบัญชป
ี ระจํ าปี 2564 ของบริษัทย่อย
ผู ้สอบบัญชด
ของบริษัทฯ ได ้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํ ากัด บริษัท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํ ากัด บริษัท อาร์เอช
ั
ั จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
ิ จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ ์ จํากัด
อินเตอร์เนชนแนล
คอร์ปอเรชน
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํ ากัด บริษัท อาร์อโี ซลาร์ 1 จํ ากัด และบริษัท ราช โคเจนเนอเรชัน จํ ากัด
ี ระจํ าปี 2564 ทีจะได ้รั บจากบริษั ทย่อยดั งกล่ าวรวมกั บ
โดยมีค่ าธรรมเนี ยมในการสอบบั ญช ป
ิ
ทีได ้รับจากบริษัทฯ รวมเป็ นเงินทังสนจํ านวน 3,930,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ าย Out-of-Pocket
ตามจํานวนเงินทีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 165,000 บาท) ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิมขึนจากปี 2563
จํานวน 500,000 บาท และ Out-of-Pocket เพิมขึนจํานวน 30,000 บาท ตามปริมาณงานทีเพิมขึน
ี ังกล่าวจะเป็ นผู ้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น
ทังนี ผู ้สอบบัญชด
ี ามรายชอที
ื เสนอมานั น ไม่ม ี
ต่องบการเงินของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อยเป็ นปี ที 5 และผู ้สอบบั ญชต
ั พันธ์หรือสว่ นได ้เสย
ี กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเกียวข ้องกับ
ความสม
บุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบั ต ห
ิ น ้าทีอย่างเป็ นอิสระ แต่อย่างใด จึงมี
ี ู ้สอบบัญช ี
ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึง ไม่มผ
ี องบริษัทฯ มาแล ้วเกินกว่าระยะเวลาทีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ
คนใดทีปฏิบัตห
ิ น ้าทีตรวจสอบบัญชข
ตามประกาศทีเกียวข ้องกําหนด
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นอกจากนี บริษัทฯ ได ้มีการจ ้างกิจการทีเกียวข ้องกับสํานักงานสอบบัญช ี ทีผู ้สอบบัญช ี
ึ ษัทฯ ได ้บันทึกเป็ นค่าใชจ่้ ายทางบัญช ี
สังกัดเป็ นทีปรึกษาในปี 2563 เพือวัตถุประสงค์เฉพาะ ซงบริ
ในระหว่างปี เป็ นจํานวน 3,560,978 บาท ทังนี การจ ้างกิจการทีเกียวข ้องกับสํานั กงานสอบบัญช ี
ี ังกัด ในการให ้บริการอืนนอกเหนือจากงานสอบบัญชน
ี ั น ไม่กอ
ทีผู ้สอบบัญชส
่ ให ้เกิดการขัดกันในด ้าน
ึ
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มก
ี ารตรวจสอบงานของตัวเอง ซงจะไม่
ทําให ้ผู ้สอบบัญช ี
ี
ขาดความเป็ นอิสระและขาดความเป็ นกลางในการปฏิบัตงิ านสอบบัญช
ี ละการกํ าหนดค่าธรรมเนี ยมในการสอบบั ญช ไี ด ้ผ่ าน
โดยการคั ดเลือกผู ้สอบบั ญช แ
การกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล ้ว โดยได ้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เกียวกับความรู ้ความสามารถของทีมผู ้สอบบั ญช ี ผลการปฏิบั ต งิ านทีผ่านมา ภาระและปริมาณงาน
ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญช ี รวมถึง การปฏิบัตท
ิ สอดคล
ี
้องกับหลักเกณฑ์
ี ัดทํางบการเงิน
ตามประกาศทีเกียวข ้องกําหนด ทังนี โดยคณะกรรมการฯ จะกํากับดูแลให ้ผู ้สอบบัญชจ
ของบริษั ทฯ ให ้แล ้วเสร็ จทั นตามระยะเวลาทีกฎหมาย หรือข ้อกํ าหนดทีเกียวข ้องกํ าหนดผ่านทาง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
ี ร
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม โดยคุณวิเชย
ภูพ
่ ัทธยากร ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่าผู ้สอบบัญชใี ห ้ความสําคัญในการตรวจสอบเรืองใดบ ้าง และบริษัทฯ
ิ นั นๆ อย่างไร และมีผลกระทบต่อการดําเนินการ
ได ้ให ้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สน
ึ
ี
ของบริษัทฯ อย่างไร ซงกรรมการผู
้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า สําหรับปี 2563 ผู ้สอบบัญชไี ด ้ตรวจสอบ
การดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยให ้ความสําคัญกับโรงไฟฟ้ าในเครือรัฐออสเตรเลีย และจากการ
ตรวจสอบไม่ พบประเด็ นปั ญหาใด เนื องจากคณะกรรมการฯ และฝ่ ายบริหารฯ ของบริษั ทฯ ได ้ให ้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการและกํากับดูแลให ้โรงไฟฟ้ าสามารถเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้อย่างเต็ม
ิ ธิภาพ เพือให ้รับรู ้รายได ้อย่างสมํ าเสมอ และกํากับดูแลบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้ าทีอยู่
ประสท
ระหว่างการก่อสร ้างให ้แล ้วเสร็จตามแผน และอยูภ
่ ายในงบประมาณลงทุนทีกําหนด โดยมีการตรวจสอบ
ี
ิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสยง
ี และคณะกรรมการ
และบริหารจัดการความเสยงใกล
้ชด
ี
ตรวจสอบ เพือดําเนินการทบทวนความเสยงในด
้านต่างๆ เป็ นประจํ าทุก 3 เดือน เพือป้ องกันและ
ลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนต่อการดําเนินโครงการ โดยฝ่ ายบริหารฯ จะรายงานความก ้าวหน ้าโครงการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นประจําทุกเดือน
หลั งจากนั น ประธานฯ จึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุ มั ต แ
ิ ต่ งตั งผู ้สอบบั ญช ี
ี ามรายละเอียดทีเสนอต่อทีประชุมดังกล่าวแล ้ว โดยจะ
และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชต
ี งลงคะแนนเป็ นมติของทีประชุม
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ถือคะแนนเสย
มและออกเสย
ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติทประชุ
ี
ม ที ประชุ มมี ม ติอ นุ ม ต
ั ิก ารแต่ ง ต งผู
ั ้ ส อบบ ญ
ั ช ี แ ละกํ าหนด
ี ามทีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสย
ี งข้างมากของผูถ
ค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญชต
้ อ
ื หุน
้
ึ
ี งลงคะแนน ด ังนี
ซงมาประชุ
มและออกเสย
ี ง
เห็นด้วย
957,776,956 เสย
คิดเป็นร้อยละ
92.3933
ี ง
ไม่เห็นด้วย
78,853,021 เสย
คิดเป็นร้อยละ
7.6067
ี ง
ี ง
ี ง
งดออกเสย
57,250 เสย
ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี
ี ง
ี ง
บ ัตรเสย
73,600 เสย
ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
ี ง
รวมจํานวนเสย
1,036,629,977 เสย
คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ระเบียบวาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาข ้อเสนอของคณะกรรมการทรั พยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได ้พิจารณากลันกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์
การกํ าหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษั ทฯ และระดั บความรั บผิดชอบทีได ้รั บมอบหมาย
การเปรียบเทียบกับระดับทีปฏิบัตอ
ิ ยูใ่ นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง การสร ้างแรงจูงใจ
ต่อบุคลากรทีมีคณ
ุ วุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทเหมาะสมที
ี
สามารถเอือประโยชน์
ต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล ้ว จึงเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณา
่ เดียวกับปี ก่อน ทีได ้รับอนุ มัตจ
อนุ มัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์เชน
ิ าก
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ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว โดยเป็ นอัตราทีเปรียบเทียบได ้กับระดับทีปฏิบัตอ
ิ ยูใ่ นกลุม
่ ธุรกิจประเภท และ
ขนาดเดียวกัน ดังนี
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2563 สาํ หรับคณะกรรมการฯ ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัส 1,500,000 บาท
(2) กรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
(3) ชว่ งเวลาใดหากดํารงตํ าแหน่ งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัท
ย่อยมากกว่าหนึงบริษัท ให ้ได ้รับโบนัสจากบริษัททีจัดสรรโบนัสมากกว่าสําหรับระยะเวลานัน
(4) โบนั สกรรมการบริษัทฯ ให ้จัดสรรตามระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ ง และ
ตามการเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการทีเข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ร ้อยละ 75 ขึนไป จะได ้รับโบนั สเต็มจํ านวนตามทีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนั สคราวนั นๆ
สว่ นกรรมการทีเข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น ้อยกว่าร ้อยละ 75 จะได ้รับโบนั สตามสัดสว่ น
การเข ้าประชุม
(5) ฝ่ ายบริหารฯ ทีเป็ นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได ้รับโบนัสในฐานะกรรมการ
ทั งนี โบนั ส จ่ า ยสํ า หรั บ คณะกรรมการบริษั ทฯ ดั ง กล่า ว รวมเป็ นเงิน ประมาณ
13.444 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละประมาณ 0.21 ของกําไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
2. กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
่ เดียวกับปี กอ
ในปี 2564 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เชน
่ นทีได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว ดังนี
2.1 ค่าตอบแทนประจํ าสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายเดือน
่
แบ่งเป็ น สวนทีจ่ายคงทีร ้อยละ 75 และสว่ นทีจ่ายเมือเข ้าร่วมการประชุมร ้อยละ 25 โดยประธานกรรมการ
ให ้ได ้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 40,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนประจําสาํ หรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายครัง
เมือเข ้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับ
ในอัตรา 24,000 บาท ทังนี คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด ้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ี ซงมี
ึ หน ้าทีทีได ้รับมอบหมาย
คณะกรรมการกลันกรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสยง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2563 หน ้าที 75 - 78
ฝ่ ายบริหารฯ ทีเป็ นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได ้รับค่าตอบแทนประจําในฐานะกรรมการ
ผลประโยชน์อน:
ื กรรมการไม่ได ้รับค่าตอบแทนในลักษณะอืน
ึ มผ
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม ซงไม่
ี ู ้ใด
สง่ คําถามหรือให ้ข ้อคิดเห็นเพิมเติมทังล่วงหน ้า และในทีประชุม
หลังจากนั น ประธานฯ จึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุ มัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทน
ี งไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสย
ี ง
กรรมการตามรายละเอียดข ้างต ้น โดยจะถือคะแนนเสย
ึ
ึ นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัต ิ
ทังหมดของผู ้ถือหุ ้น ซงมาประชุ
มเป็ นมติของทีประชุมซงเป็
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุ ม มีม ติอ นุ ม ต
ั ิกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการตามที
ี งไม่นอ
ี งทงหมดของผู
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสย
้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสย
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้
ึ
ซงมาประชุ
ม ด ังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

1,033,453,697
3,217,730
23,300
73,600
1,036,768,327

ี ง
เสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย
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คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6803
0.3104
0.0022
0.0071
100.0000

ระเบียบวาระที 7 พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออกตามวาระ
ประธานฯ แถลงว่า ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 17 กําหนดไว ้ว่า “ในการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครัง ให ้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ ้าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามสว่ นไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํานวนใกล ้ทีสุดกับสว่ นหนึงในสาม กรรมการทีจะต ้อง
ออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษัทนั น ให ้จับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก
สว่ นปี หลังๆ ต่อไป ให ้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนัน เป็ นผู ้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ
ึ ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได ้รับเลือกตังเข ้ามาดํารงตําแหน่ งใหม่ได ้” ซงในการประชุ
ึ
ซงพ
ม
สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจํ าปี 2564 มีกรรมการทีจะออกจากตํ าแหน่ งตามวาระตามข ้อบั งคั บดั งกล่ าว
รวม 4 คน ประกอบด ้วย นายสมัคร เชาวภานันท์ กรรมการอิสระ นายสุธน บุญประสงค์ นายณั ฐวุฒ ิ
แจ่มแจ ้ง และนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ
โดยในระหว่างวันที 1 กันยายน 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได ้ประกาศ
ิ ให ้
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชญ
ื
ผู ้ถือหุ ้นเสนอรายช อบุค คลทีเห็ น ว่า มีคุณ สมบั ต เิ หมาะสม เพือรั บ การเลือ กตั งเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่ วงหน า้ และเมือครบกํ าหนดดั งกล่ า ว ปรากฏว่ าไม่ ม ีผู ถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอช ือบุ ค คล
เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการทรัพยากร
ึ
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซงได
้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ รรมการตามพระราชบัญญัต ิ
ึ ษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจ
ิ างการศก
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒท
ทีเกียวข ้องกั บ การดํ าเนิ นงานของบริษั ทฯ และความหลากหลายทางวิชาช ีพ ทีสามารถเอือ
ประโยชน์ตอ
่ การประกอบกิจการและสามารถชว่ ยพัฒนาบริษัทฯ ได ้ รวมถึง ผลการปฏิบัตงิ านในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ ในชว่ งทีผ่านมา สําหรับกรรมการอิสระนัน ได ้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระ
ึ
ั พันธ์
ทีบริษัทฯ กําหนดขึน ซงสอดคล
้องกับข ้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทังความสม
ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญทีอาจมีผลทําให ้ไม่สามารถทํ าหน ้าทีได ้อย่างอิสระแล ้ว ปรากฏว่า ผู ้ที
ื
ได ้รั บการเสนอชอเป็
นกรรมการอิส ระของบริษั ทฯ มีคุณ สมบัต ส
ิ อดคล ้องตามนิย ามกรรมการ
ึ
อิสระ ซงสามารถทํ
าหน ้าทีและให ้ความเห็นได ้อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนให ้นํ าเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี
ั นามวงศ ์
1. นายรัตนชย
กรรมการอิสระ (ดํารงตําแหน่งเป็ นวาระแรก)
2. นายสุธน
บุญประสงค์
กรรมการ
(ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
3. นายณั ฐวุฒ ิ แจ่มแจ ้ง
กรรมการ
(ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
4. นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ
(ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
ทังนี การเลือกตังกรรมการแทนผู ้ทีออกตามวาระดังกล่าว ให ้มีผลตังแต่วันถัดจาก
วันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564 เป็ นต ้นไป
หลั งจากนั น ประธานฯ ได ้เสนอประวั ต โิ ดยย่ อของผู ้ได ้รั บการเสนอช ือให ้เป็ น
กรรมการของบริษัทฯ ต่อทีประชุม โดยเป็ นข ้อมูลเดียวกันกับทีได ้จัดสง่ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับ
ื บอกกล่าวนัดประชุมแล ้ว และได ้แจ ้งเพิมเติมการเป็ นกรรมการในบริษัท บริการเชอเพลิ
ื
หนังสอ
ง
การบิน กรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) (บริษั ทร่ ว มล่ า สุด ทีบริษั ทฯ เข ้าลงทุ น ) ของนายกิจ จา
ึ นหนึงในผู ้ทีได ้รับการเสนอชอเป็
ื
ศรีพัฑฒางกุระ ซงเป็
นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี เพือให ้
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประธานฯ ได ้แจ ้งให ้ทีประชุม
เป็ นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตบ
ื
ผู ้ถือหุ ้นรับทราบเกียวกับการเป็ นกรรมการของผู ้ทีได ้รับการเสนอชอเพื
อรับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
ของบริษั ทฯ ว่ า ไม่ ม ีผู ท
้ ีได ้รั บ การเสนอช ือเพื อรั บ การเลือ กตั งเป็ นกรรมการของบริษั ทฯ
ทีเป็ นกรรมการในบริษัททีมีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษั ท ฯ มีเ พีย งการเป็ นกรรมการหรือ ผู ้บริห ารของการไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิต แห่ง ประเทศไทย
ึ
ซ งเป็
นผู ้ถือ หุ ้นใหญ่ และการเป็ นกรรมการในบริษั ท ย่อ ย และบริษั ท ร่ว มของกลุ ม
่ บริษั ท ฯ
ตามรายละเอียดทีได ้นํ าเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานฯ ได ้เปิ ด โอกาสให ้ที ประชุม ได ้ส ง่ คํ า ถามและข ้อค ด
ิ เห็น เพิมเต ม
ิ
โดย Mr. Basant Kumar Dugar มีข ้อเสนอแนะเพิมเติมโดยขอให ้บริษัทฯ พิจารณาสง่ เสริมให ้กรรมการฯ
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เข ้าอบรมสัมมนาเพิมเติมเกียวกับหลักสูตรการบริหารจัดการสําหรับผู ้นํ าด ้านธุรกิจ ในวิทยาลัยธุรกิจ
ื งอย่าง IMD (International Institute for Management Development) ในสวิตเซอร์แลนด์
ชอดั
หลังจากนั น ประธานฯ แจ ้งว่า การคัดเลือกกรรมการได ้ดําเนินการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ึ
กําหนดค่าตอบแทน ซงได
้พิจารณาคุณสมบัตท
ิ เหมาะสมและเป็
ี
นประโยชน์แก่กจ
ิ การของกลุม
่ บริษัทฯ
อย่างครบถ ้วนแล ้ว จึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังกรรมการตามรายละเอียดข ้างต ้น โดยจะ
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น ซ งมาประชุ
ึ
ี งลงคะแนนเป็ นมติของทีประชุม
ถือคะแนนเส ย
มและออกเส ย
ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1) ประกอบกับข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 16 ทังนี บริษัทฯ ได ้ดําเนินการ
ี งเลือกตังกรรมการเป็ น
ตามข ้อแนะนํ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลงคะแนนเสย
ี
ี
รายบุคคลและทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสยงทุกกรณีทังทีออกเสยง “เห็นด ้วย” “ไม่เห็นด ้วย”
ี ง” และ “บัตรเสย
ี ” จากผู ้เข ้าประชุมทุกคนในทีประชุม
“งดออกเสย
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุ มผูถ
้ อ
ื หุน
้ มีมติเลือกต งกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออก
ตามวาระ โดยให้มผ
ี ลตงแต่
ั
ว ันถ ัดจากว ันประชุ มสามญ
ั ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2564 เป็นต้นไป
ี งข้างมากของผูถ
ึ
ี งลงคะแนน ด ังนี
ด้วยคะแนนเสย
้ อ
ื หุน
้ ซงมาประชุ
มและออกเสย
ั นามวงศ ์ กรรมการอิสระ (ดํารงตําแหน่งเป็นวาระแรก)
1. นายร ัตนชย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
1,034,288,144 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
2,404,583 เสย
ี ง
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
งดออกเสย
8,400 เสย
ี
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
บ ัตรเสย
73,600 เสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,036,692,727 เสย

2. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ (ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
ี ง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
1,031,443,322 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
5,249,405 เสย
ี ง
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
งดออกเสย
8,400 เสย
ี
ี
ี ง
บ ัตรเสย
73,600 เสยง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,036,692,727 เสย

3. นายณัฐวุฒ ิ แจ่มแจ้ง กรรมการ (ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
ี ง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
1,032,324,212 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
4,368,515 เสย
ี ง
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
งดออกเสย
8,400 เสย
ี
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
บ ัตรเสย
73,600 เสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,036,692,727 เสย

99.7681
0.2319

100.0000
99.4936
0.5064

100.0000
99.5786
0.4214

100.0000

4. นายกิจจา ศรีพ ัฑฒางกุระ กรรมการ (ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
ี ง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
99.5532
1,032,060,382 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
4,632,345 เสย
0.4468
ี
ี
ี
งดออกเสยง
8,400 เสยง ไม่น ับเป็นฐานเสยง
ี
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
บ ัตรเสย
73,600 เสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,036,692,727 เสย

100.0000

ระเบียบวาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม โดยประธานฯ
ี
และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ได ้ร่วมกันชแจงคํ
าถามและข ้อคิดเห็นของผู ้ถือหุ ้นทังทีสง่ มาล่วงหน ้า และ
ทีสง่ เพิมเติมในทีประชุม โดยสรุปดังนี
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1. คุ ณ พลพั ฒ น์ อร่ า มเรื อ งสกุ ล และคุ ณ พิษ ณุ นุ ต าคม ผู ้ถือ หุ ้น สอบถาม
โดยสรุ ป เกียวกั บโครงการลงทุ นในอนาคตของบริษั ทฯ ว่ า มีความสนใจหรือมีแผนทีจะลงทุ น
่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้ า (Electric Vehicle; EV) หรือแบตเตอรี หรือไม่
ในธุรกิจเทรนด์ใหม่ๆ เชน
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า ปั จจุบัน กฟผ. และบริษัทในเครือ ได ้ร่วมกัน
จัดตังบริษัท นวัตกรรมโฮลดิง จํากัด ประกอบด ้วย กฟผ. ถือหุ ้นร ้อยละ 40 บริษัทฯ ร ้อยละ 30 และ
EGCO ร อ้ ยละ 30 เพื อผนึ ก กํ า ลั ง (Synergy) รองรั บ การดํ า เนิ น งานและต่ อ ยอดธุ ร กิจ ในด ้าน
ึ
ึ ษา
นวัตกรรมร่วมกันในกลุม
่ กฟผ. ซงหนึ
งในธุรกิจทีบริษัทดังกล่าวให ้ความสนใจ และจะทําการศก
ต่อไป ได ้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้ า
สําหรับเรืองแบตเตอรี ขณะนียังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดํ าเนินการ และ
ึ ษาความเป็ นไปได ้ เพือให ้เกิดความชด
ั เจน สามารถตอบสนองความต ้องการใชงานอย่
้
การศก
างแท ้จริง
และคุ ้มค่าการลงทุน
2. คุณ สรวิช ญ์ ปาลวรรธนพั น ธ์ คุณ ปิ ยะพงษ์ ประสาททอง และคุณ อนุ พ จน์
พนาพรศริ ก
ิ ล
ุ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทีจะสร ้าง
รายได ้เพิมเติมให ้แก่บริษัทฯ และแผนทีจะสร ้างโรงไฟฟ้ าเพิมเติม หรือไม่
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้ าทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร ้าง
และจะเริมรับรู ้รายได ้ ตังแต่ปี 2564 - ปี 2568 รวมทังหมดประมาณ 1,574 เมกะวัตต์ ตามรายละเอียด
ทีได ้นํ าเสนอในวีดท
ิ ัศน์ผลการดําเนินงานในระเบียบวาระที 2 โดยสรุปดังนี
ึ นโครงการโรงไฟฟ้ า
ปี 2564 จํ านวน 4 โครงการ รวมประมาณ 537 เมกะวั ตต์ ซ งเป็
ในต่างประเทศ โดยเป็ นโรงไฟฟ้ าในเครือรัฐออสเตรเลีย จํานวน 2 โครงการ ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
ึ
Yandin ซงได
้เริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ไปเมือวันที 19 มีนาคม 2564 และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ลม Collector ขณะนี อยู่ ระหว่ างการทดสอบ (Commissioning Test) และคาดว่ าจะเริมเดินเครื อง
ี จํ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
เชงิ พาณิชย์ได ้ประมาณเดือนเมษายนนี ในสาธารณรัฐอินโดนีเซย
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม Riau คาดว่าจะเริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้ประมาณไตรมาสที 3 หรือ 4 และ
อีก 1 โครงการในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Thang Phong คาดว่า
จะเริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้ในไตรมาสที 4 ของปี 2564
ปี 2565 ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการในประเทศ ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิต
ิ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง คาดว่าจะเริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ประมาณเดือน
ไฟฟ้ ารายเล็กเน็ กซฟ
เมษายน 2565 และโครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ กราชโคเจนเนอเรชัน (ส่วนขยาย) คาดว่า
จะก่ อสร ้างแล ้วเสร็ จประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 นอกจากนี ยั ง มีโ ครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง งาน
นิวเคลียร์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คาดว่าจะก่อสร ้างแล ้วเสร็จภายในปี 2565 รวมทัง 3 โครงการ
คิดเป็ นกําลังการผลิตรวมประมาณ 311 เมกะวัตต์
ปี 2566 จํ านวน 1 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้ าอาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ย ี
ี า เป็ นโรงไฟฟ้ าประเภท
ขนาดกําลังการผลิต 12 เมกะวัตต์ ตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนครราชสม
IPS (Independent Power Supply) คาดว่ าจะก่อสร ้างแล ้วเสร็ จประมาณเดือนกรกฎาคม 2566
และในปี 2567 – ปี 2568 ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งความร ้อนร่ วมหินกอง จั งหวั ดราชบุรี
จํ า นวน 2 โรง โดยโรงแรกกํ า หนดจ่า ยไฟฟ้ าเช งิ พาณิช ย์เ ดือ นมีน าคม 2567 และโรงทีสอง
เดือนมกราคม 2568 ตามลําดับ
นอกจากนี ปี 2564 บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนในโรงไฟฟ้ าใหม่ๆ เพิมเติม รวมขนาดกําลัง
การผลิตประมาณ 700 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเป็ นการลงทุนแบบควบคุมกิจการและรับรู ้รายได ้
ึ
ทันที (M&A) ประมาณ 350 เมกะวัตต์ ซงหากดํ
าเนินการได ้ตามแผนจะทําให ้บริษัทฯ รับรู ้รายได ้ในปี 2564
รวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ สว่ นทีเหลือจะเป็ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน ได ้แก่ พลังงาน
ลม และพลั งงานแสงอาทิตย์ ทีบริษั ทฯ จะเข ้าลงทุนอีกอย่างน อ้ ยประมาณ 250 เมกะวั ตต์ และ
ื
เชอเพลิ
งอืนๆ เพือให ้ครบตามเป้ าหมาย 700 เมกะวัตต์
3. คุณอนุ พจน์ พนาพรศ ริ ก
ิ ุล ผู ้ถือหุ ้น สอบถามเกียวกับแผนการปิ ดซ่อมบํ ารุง
โรงไฟฟ้ า และการคาดการณ์ปริมาณนํ า ในปี 2564 จะมีผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า
พลังนํ า ใน สปป.ลาว หรือไม่
ี
กรรมการผู ้จั ดการใหญ่ ช แจงว่
า โรงไฟฟ้ าต่างๆ มีการซ่อมบํ ารุงตามแผนงาน ได ้แก่
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมราชบุรี ชุดที 3 ได ้ดํ าเนินการซ่อมบํ ารุงใหญ่ (Major Overhaul; MO)
่ มบํารุงตามแผน Minor Inspection (MI)
ตามแผนเมือประมาณต ้นปี 2564 สว่ นอีก 2 ชุด จะเป็ นการซอ
่
และ Combustion Inspection (CI) ตามทีกํ าหนดไว ้ ส วนโรงไฟฟ้ าพลั งนํ า - นํ างึม 2 ปริมาณนํ าอยู่ใน
สัดส่วนทียั งสามารถบริหารจั ดการและเพียงพอทีจะเดินเครืองเช งิ พาณิชย์ได ้จนถึงประมาณเดือน
29

ึ
กรกฎาคม 2564 หลังจากนั น อาจต ้องประเมินสถานการณ์ปริมาณนํ าอีกครัง ซงจากการพยากรณ์
ํ
ึ
อากาศสาหรับปี นี คาดว่าจะมีฝนตกในราวเดือนพฤษภาคม 2564 ซงเร็ วกว่ากําหนด หากเป็ นไปตาม
คาดการณ์น่าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ของโรงไฟฟ้ าพลังนํ า-นํ างึม 2 ในปี 2564
ี
4. คุณรังสรรค์ ฐิตยานุรักษ์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามเกียวกับปั จจัยความเสยงเมื
อมีคแ
ู่ ข่ง
เข ้ามาในธุร กิจ ผลิต ไฟฟ้ า และอาจจะทํ า ให ้ไม่ส ามารถชนะคู่แ ข่ง ขัน ในการลงทุน ทั งในและ
ต่างประเทศ
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า บริษัทฯ ถือว่าบริษัทในกลุม
่ พลังงานเป็ นพันธมิตร
กั บบริ ษั ทฯ ซ ึงเช ือมั นว่ าจะสามารถผนึ กกํ าลั งกั น (Synergy) เพื อร่ วมลงทุ นและพั ฒนาธุ รกิจ
ด ้านพลังงานและอืนๆ ทังในและต่างประเทศ โดยจะเห็นว่า ในชว่ ง 2 – 3 ปี ทีผ่านมา บริษัทฯ
มีการลงทุนพัฒนาและก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าต่างๆ และเดินเครืองเชงิ พาณิชย์รวมประมาณ 2,100 เมกะวัตต์
และส ว่ นหนึงของโรงไฟฟ้ า ดัง กล่า วเป็ นการร่ว มทุน กับ บริษั ท ด ้านพลัง งานในประเทศ จึง มี
ื นว่า บริษัทพลังงานทุกรายไม่ใชค
่ ู่แข่งขัน แต่เป็ นพันธมิตรธุรกิจทีสามารถร่วมมือ
ความเช อมั
กันพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกันได ้ โดยปั จจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตอยูท
่ ี 8,174 เมกะวัตต์
และอีก 3 ปี ข ้างหน ้า คาดว่าจะมีกําลังผลิตตามเป้ าหมายที 10,000 เมกะวัตต์ จึงขอให ้ผู ้ถือหุ ้น
ื อทีดี ดังรายละเอียด
มันใจว่า บริษัทฯ มีฐานะการเงินทีแข็งแกร่ง อันดับเครดิตความน่ าเชอถื
ื อ
ทีได ้นํ าเสนอในวีดท
ิ ัศน์ผลการดํ าเนินงานในระเบียบวาระที 2 โดยอันดั บเครดิตความน่ าเชอถื
TRIS Rating ที ร ะ ดั บ “AAA”, Moody’s Investor Service ที ร ะ ดั บ “ Baa1” แ ล ะ S&P Global
ึ ยบเท่าอันดับเครดิตของประเทศ จึงทําให ้บริษัทฯ สามารถกู ้ยืมเงิน
Ratings ทีระดับ “BBB+” ซงเที
เพือลงทุนในโครงการต่างๆ ในอัตราดอกเบียทีตํ า ทํ าให ้สามารถแข่งขันเพือพัฒนาโครงการลงทุน
ึ
ได ้อีกมากในระยะยาว ซงจะสร
้างการเติบโตให ้แก่บริษัทฯ อย่างมันคง และสร ้างผลตอบแทน
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นอย่างเหมาะสม และยังยืนต่อไป
ี ร ภูพ
5. คุณวิเชย
่ ัทธยากร ผู ้ถือหุ ้น สอบถามเกียวกับการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ
ในบริษัททีอยูใ่ นต่างประเทศ ว่าจะได ้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางสังคมธุรกิจทีเข ้าลงทุน
อย่างไร และมีนัยสําคัญหรือไม่
ี
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ช แจงว่
า การสนั บ สนุ น สั ง คมและชุม ชนในโครงการ
ทีบริษัทฯ เข ้าลงทุน ในต่างประเทศ ถือเป็ นเรืองทีสําคัญ สว่ นใหญ่จะเน ้นถึงประโยชน์และการสร ้าง
่ เดียวกับการลงทุนในสญ
ั ญา
ความเจริญเติบโตให ้แก่ชม
ุ ชนของประเทศนันๆ โดยภาพรวมจะมีลักษณะเชน
ั ปทาน หรือสญ
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
สม
าต่างๆ ในประเทศไทย โดยสว่ นใหญ่จะกําหนดให ้มีการจัดตังกองทุน
ึ
ิ
่
เพือพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ของชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้ า ซงครอบคลุ
มทังด ้านสังคม และสงแวดล
้อม เชน
ทีเครือรัฐออสเตรเลีย จะมี Community Fund ทีชุมชนรอบโรงไฟฟ้ า จะเสนอโครงการทีสอดคล ้องกับ
ความต ้องการของชุมชน เพือรับเงินสนั บสนุนในการนํ าไปพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ของชุมชนทังด ้านสังคม
และส ิ งแวดล อ
้ ม และในช่ ว งการพั ฒ นาและก่ อ สร า้ งโรงไฟฟ้ า จะกํ า หนดให ม
้ ี ก ารจ า้ งงาน
บุคลากรในพืนที และเมือโครงการแล ้วเสร็จจะรับเข ้าทํางานประจําตามลําดับ
ิ
้อม
นอกจากนี บริษัทย่อยทีเครือรัฐออสเตรเลีย จะมีงบประมาณด ้านสงั คมและสงแวดล
่ ในปี ทีผ่านมาเกิดไฟไหม ้ป่ าในออสเตรเลีย ก็ได ้นํ า
(CSR) เพือชว่ ยเหลือชุมชนในพืนทีและอืนๆ เชน
้
งบประมาณดังกล่าวไปบริจาคเงินชว่ ยเหลือ เพือต่อสูไฟป่
า และชว่ ยฟื นฟูสัตว์ป่าทีเกิดผลกระทบ
จากไฟไหม ้ป่ า เป็ นต ้น
่ เดียวกัน แต่ลักษณะอาจมีความแตกต่าง
ใน สปป. ลาว จะมีการกําหนดเงือนไขไว ้เชน
่
จากทีเครือรั ฐออสเตรเลีย เช น โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งความร ้อนหงสา การกํ าหนดให ้จ ้างงาน
ึ
บุคลากรในพืนทีในระหว่างก่อสร ้างและจ ้างเป็ นพนักงานประจําเมือโรงไฟฟ้ าแล ้วเสร็จ ซงใน
สปป.ลาว
ไม่มก
ี ารกําหนดรูปแบบเป็ นกองทุนพัฒนา แต่จะกําหนดให ้ชว่ ยชุมชนรอบโรงไฟฟ้ าให ้มีรายได ้เพิมขึน
ี ซงโครงการโรงไฟฟ้
ึ
จากเดิมร ้อยละ 150 ภายในปี 2563 เพือพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ และสร ้างอาชพ
า
พลั ง ความร อ
้ นหงสา บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตั งแต่ ปี 2560 รวมทั ง ยั งได ้ดํ าเนิ นการจั ดตั งสหกรณ์
การเกษตร เพือชว่ ยเหลือชุมชนในพืนทีเพิมเติมอีกด ้วย เพือให ้การพัฒนาเป็ นไปอย่างยังยืน
นอกจากนี บริ ษั ทฯ ยั งดํ าเนิ นโครงการการศ ึกษาเสริ มทั กษะสร า้ งอาช ีพ ร่ วมกั บ
ึ ษาธิการและการกีฬ า ของ สปป. ลาว ตังแต่ปี 2554 ขณะนีเป็ นการดํ าเนินการ
กระทรวงศ ก
ึ ษาระดั บ อาช วี ศ ก
ึ ษา ด ้านเทคนิค
ในระยะที 2 ระหว่า งปี 2561 – ปี 2566 เพือพั ฒ นาการศ ก
ี ทีเป็ น
เพือสร ้างแรงงานทีมีทั ก ษะรองรั บ อุตสาหกรรมไฟฟ้ าของประชาชน ใน สปป. ลาว โดยอาชพ
ื
เป้ าหมายของ สปป. ลาว คือ ชา่ งสาขาไฟฟ้ าควบคุม สาขาเครืองกล สาขาเชอมโลหะ
และสาขาพลังงาน
ึ
ทดแทน เป็ นต ้น ซงตลอดระยะเวลา
10 ปี ทผ่
ี านมา บริษัทฯ สามารถพัฒนาบุคลากรให ้แก่ สปป. ลาว
ทั งครู นั กเรียนช่าง รวมประมาณมากกว่ า 1,000 คน และทํ าให ้บริษั ทฯ เป็ นทีน่ าเช ือถือ และ
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ึ ษาให ้แก่ สปป. ลาว จนได ้รับมอบเหรียญตราพัฒนา จาก สปป. ลาว
ไว ้วางใจในการสนั บสนุนด ้านการศก
ึ
ซงเทียบเท่าเครืองราชอิสริยาภรณ์ของไทย
6. คุณไชยพร อนุ วั ตเมธี ผู ้ถือหุ ้น กล่ าวว่ าปั จจุ บั นทั วโลกมีแนวโน ม
้ การลงทุ นใน
พลังงานสะอาด ไม่ใชถ่้ านหินในการผลิตไฟฟ้ า แม ้กระทังสหรัฐอเมริกาก็เน ้นลงทุนพลังงานสะอาดแล ้ว
ื
แต่บริษัทฯ ยังคงใชถ่้ านหินเป็ นเชอเพลิ
งอยู่ อาจทําให ้กองทุนไม่สนใจลงทุน และทําให ้หุ ้น RATCH
หมดเสน่ห ์ ไม่น่าลงทุนในสายตากองทุนโลก จึงสอบถามว่า บริษัทฯ มีวส
ิ ัยทัศน์อย่างไรเกียวกับ
พลังงานสะอาด และจะลงทุนในพลังงานสะอาดประเภทใดบ ้างทีจะสร ้างการเติบโตอย่างยังยืน
ให ้กับบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้น
กรรมการผู จ้ ั ดการใหญ่ ช ีแจงว่ า บริษั ทฯ ตระหนั กถึงความสํ าคั ญของการลงทุ น
ในพลังงานทดแทน เพือลดปั ญหาภาวะโลกร ้อนและลดคาร์บอนไดออกไซด์ (Climate Change & Co2)
โดยบริษัทฯ ได ้ปรับกลยุทธ์และเป้ าหมายด ้านพลังงานทดแทน จากเดิมทีจะเพิมการลงทุนพลังงาน
ึ จจุบั นบริษั ทฯ มีโรงไฟฟ้ า
ทดแทนร ้อยละ 20 เป็ นร ้อยละ 25 หรือประมาณ 2,500 เมกะวั ตต์ ซ งปั
ึ ้องหากําลังการผลิต
ประเภทพลังงานทดแทนอยูป
่ ระมาณ 1,400 เมกะวัตต์ หรือประมาณร ้อยละ 14 ซงต
เพิมอีก 1,100 เมกะวั ตต์ จึงทํ าให ้ในปี 2564 ตั งเป้ าหมายทีจะลงทุนเพิมอีกประมาณ 250 เมกะวั ตต์
อย่างไรก็ ตาม บริษั ทฯ จะพิจารณาทบทวนและปรั บแผนการเพิมกํ าลั งการผลิตอย่างเหมาะสมและ
้
สอดคล ้องกับสถานการณ์ เนืองจากโรงไฟฟ้ าพลั งงานทดแทนขนาดเล็ กจะใช เวลาก่
อสร ้าง
้
ประมาณ 1 ปี หากเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนขนาดใหญ่จะใชเวลาประมาณ 2 ปี ทําให ้สามารถรับรู ้
ื
รายได ้เร็วกว่าโรงไฟฟ้ าประเภทเชอเพลิ
ง Fossil โดยในประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนจะเข ้าร่วมประมูล
โครงการต่างๆ ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าชวี มวลเพือชุมชน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยนํ า และโครงการ
พลังงานลม สว่ นในต่างประเทศ มีแผนจะเข ้าลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)
และพลังงานลม ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเครือรัฐออสเตรเลีย นอกจากนี ยังมี
ความสนใจลงทุนในประเทศอืนๆ อาทิ เกาหลีใต ้ และไต ้หวัน เป็ นต ้น
นอกจากนี บริษัทฯ ยังมุง่ มันและพยายามยกระดับการจัดการเพือลดก๊าซเรือนกระจก
ึ ษาแนวทางการจัดทํากลยุทธ์และเป้ าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ด ้วยการจัดตังคณะทํางานเพือศก
ตามข ้อกําหนดการลงทุนของกองทุนทังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกําหนดแล ้วเสร็ จ
ึ
ั เจนกองทุนทังในและต่างประเทศจะสามารถ
ในปี 2564 ซงหากการดํ
าเนินการต่างๆ มีความชด
เข ้าลงทุนได ้
อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการทีผ่านมา บริษัทฯ พิจารณาดําเนินการโดยคํานึงถึง
ิ
ทุกภาคสว่ น เพือให ้ครอบคลุมในทุกมิตท
ิ ังด ้านเศรษฐกิจ สงั คม และสงแวดล
้อม โดยสว่ นหนึง
ื
ทีต ้องใชถ่้ านหินเป็ นเชอเพลิ
ง เนืองจากการรักษาสมดุลและความมันคงของระบบไฟฟ้ าของประเทศ
และปั จจัยด ้านต ้นทุนค่าไฟฟ้ าทีเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานในแต่ละประเทศ
7. คุณเกษม อาคเนย์สวุ รรณ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามโดยสรุป ดังนี
1) RATCH - Australia ได ้รับผลกระทบจากนํ าท่วมหรือไม่ และการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Collector เป็ นไปตามแผนงานหรือไม่
2) การลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมหรือโครงการ S-Curve มีความคืบหน ้าและ
แนวโน ้มรายได ้อย่างไร
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงโดยสรุ
ป ดังนี
์ องเครือรัฐออสเตรเลีย
1) จากเหตุการณ์นําท่วมใหญ่ในรัฐนิวเซาท์เวลสข
ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Collector เนืองจากโรงไฟฟ้ าดังกล่าวตังอยู่นอกเมือง
ิ นีย ์ ปั จจุบันงานก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าแล ้วเสร็ จ อยู่ระหว่าง
แต่พนที
ื ทีนํ าท่วมอยู่ในบริเวณนครซด
การทดสอบเดิน เครือง (Commissioning Test) และคาดว่า จะเริมเดิน เครืองเช งิ พาณิช ย์ไ ด ้
ในเดือนเมษายนนี
2) การลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม ปี 2563 ภายหลังการเข ้าลงทุนได ้มีการโอน
ิ ของโครงการโครงข่ายใยแก ้วนํ าแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการ
ทรัพย์สน
ื
้
ท่อร ้อยสายสอสารใต
้ดินผ่านท่อใต ้ดินของการไฟฟ้ านครหลวง บนถนน 3 เสนทางหลั
ก ได ้แก่
ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน-ประดิพัทธ์ และถนนพญาไท จากบริษั ท เอแอลที เทเลคอม จํ ากัด
(มหาชน) รวมระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตร ทํ าให ้โครงการดังกล่าวไม่ต ้องลงทุนเพิมเติม
ื
้
เนืองจากมีสายสอสารเพี
ยงพอรองรับการใชงาน
และได ้มีการลงนามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือ
กับ กฟผ. ในการนํ าสาย Fiber Optic บนสาย Ground ของ กฟผ. ระยะทางประมาณ 500,000 กิโลคอร์
้
ึ
มาบริก ารและใช งานร่
ว มกั น ซ งเป็
นการผนึก กํ า ลั ง และต่ อ ยอดธุ ร กิจ เพือประโยชน์ สูง สุด
โดยภาพรวมของประเทศ
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นอกจากนี อยู่ระหว่างการเจรจากับหน่ วยงานภาครัฐเกียวกับหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง
ื
พ.ศ. 2535 (กฎหมายบ ้านเมืองสวยงาม) เกียวกับการจัดการสายสอสารที
พาดอยูบ
่ นเสาไฟฟ้ า
ั เจน คาดว่าจะเป็ นโอกาสทีจะเข ้าลงทุนในโครงการ
ของการไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่าย หากมีความชด
ดังกล่าวต่อไป
ในส่ ว นของโครงการ Internet of Things ปี 2563 ได ้ติด ตั ง Base Station
แล ้วเสร็ จครอบคลุมพืนทีกรุงเทพมหานคร และเมืองสํ าคั ญทางเศรษฐกิจทั วประเทศ ปั จจุบั น
้
อยูร่ ะหว่างหาลูกค ้ามาลงทุนติดตัง Sensor เพือใชประโยชน์
ในการติดตามแล ้ว โดยในสว่ นนีจะใช ้
เงินลงทุนประมาณ 50 ล ้านบาท
8. คุณปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู ้ถือหุ ้น สอบถามเพิมเติมโดยสรุป ดังนี
ี มพู ทีบริษั ทฯ ร่ว มลงทุน ปั จ จุบั น งานก่อ สร ้าง
1) โครงการรถไฟสายส ช
มีความคืบหน ้าอย่างไร
2) บริษัทฯ มีแผนจะออกหุ ้นกู ้เพิมเติม หรือไม่ และจะออกหุ ้นกู ้ทดแทนหุ ้นกู ้
บางตัวทีใกล ้ครบกําหนด หรือไม่
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงดั
งนี
ี มพู งานก่อสร ้างจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1) โครงการรถไฟฟ้ าสายสช
้ าแผนงานประมาณร ้อยละ 1 เนืองจากการสง่ มอบพืนทีของ
มีความคืบหน ้าร ้อยละ 71 ล่าชากว่
้ าแผน
หน่วยงานราชการทีเกียวข ้องล่าชากว่
2) หุ ้นกู ้ ตามทีได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2561 ให ้บริษัทฯ
ออกหุ น
้ กู จ้ ํ า นวน 15,000 ล า้ นบาท และในปี 2563 บริ ษั ทฯ ได อ
้ อกหุ น
้ กู เ้ พื ออนุ รั ก ษ์
ิ
ึ
ส งแวดล
้อม (Green Bond) จํ า นวน 8,000 ล ้านบาท ซ งได
้รั บ การตอบรั บ อย่า งดีย งิ โดยมี
ื
ื น
ผู ้สนใจจองซอประมาณ
9 เท่า หรือประมาณ 72,000 ล ้านบาท แสดงให ้เห็นถึงความเชอมั
ต่อบริษัทฯ หุ ้นกู ้ทีออกจํ าหน่ ายทัง 4 รุ่น มีอัตราดอกเบียค่อนข ้างตํามาก ดังจะเห็ นได ้จากหุ ้นกู ้
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบียอยูท
่ รี ้อยละ 1.32 ต่อปี หุ ้นกู ้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบียร ้อยละ 1.76 ต่อปี
หุ ้นกู ้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบียร ้อยละ 2.61 ต่อปี และหุ ้นกู ้ 15 ปี อัตราดอกเบียร ้อยละ 2.94
ต่อปี ทํ าให ้ประหยัดต ้นทุน ได ้ประมาณ 1,000 ล ้านบาท และส่งผลให ้บริษั ทฯ ได ้รั บ รางวั ล
Deal of the Year และรางวัล ESG Bond ภาคเอกชน จากงาน Best Bond Award 2020 ของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย รวมทัง ได ้รับรางวัล Best Local Currency Green Bond ระดับ
ภูมภ
ิ าค จากงาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020 ด ้วย
สําหรับวงเงินทีเหลืออีก 7,000 ล ้านบาท ขณะนีอยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร ้อม
้ นในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ โดยจะ
ทีจะระดมทุนตามความจํ าเป็ นในการใชเงิ
พิจารณาสถานการณ์ดอกเบียต่างๆ และสถานการณ์ทางการเงินควบคูไ
่ ปด ้วย เพือให ้การออก
หุ ้นกู ้มีอั ต ราดอกเบียทีเหมาะสม ตลอดจนหากมีค วามจํ า เป็ นทีจะต ้องการเงิน ทุน เพิมเติม
มากกว่าวงเงินทีเหลือจากการลงทุนโครงการใหม่ๆ ทีเจรจาสําเร็จ บริษัทฯ จะพิจารณาเสนอ
ขออนุมัตจ
ิ ากผู ้ถือหุ ้นต่อไป
จากนั น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีสละเวลามาเข ้าร่วมการประชุม และ
ให ้ความร่วมมือในการปฏิบัตต
ิ ามมาตรการต่างๆ เพือป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
ตามทีทางราชการกําหนด และเพือประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผู ้เข ้าร่วมการประชุมทีเข ้าข่าย
ื COVID-19 รวมทั ง ร่วมเป็ นส่วนหนึงในการแสดงความรั บ ผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ติดเชอ
ร่วมกันในการเข ้าร่วมประชุมในวันนีเป็ นอย่างดียงิ จนทําให ้การประชุมสําเร็จลุลว่ งไปด ้วยดี
บริษั ทฯ ขอยืนยั นว่า จะมุ่งมันและสานต่อ เจตนารมณ์ ในการดํ า เนินธุร กิจ ตาม
หลั ก ธรรมาภิบ าลไม่ทุจ ริต คอร์รั ป ชัน สร ้างผลตอบแทนการลงทุน อย่า งคุ ้มค่า ควบคู่ไ ปกับ
ิ
การขยายการเติบโตทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงความยังยืนของกิจการ ชุมชน สังคม สงแวดล
้อม
ี ทุกภาคส่วนเป็ นสํ าคั ญ ตลอดจนจะพยายามพิจารณาและแสวงหาโอกาส
และผู ้มีส่วนได ้เส ย
ในการลงทุน ทีมีค วามหลากหลายเพือสร ้างมูล ค่า เพิมแก่ก จ
ิ การ ควบคู่ไ ปกับ การพิจ ารณา
ี
บริหารจัดการความเสยงอย่
างรอบคอบและรอบด ้าน รวมทังจะดูแลผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ ้น
ทังรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียม และเหมาะสม และกล่าวปิ ดประชุมเมือเวลา 16.00 น.
อนึง หลังจากเปิ ดการประชุมแล ้ว มีผู ้ถือหุ ้นทยอยมาลงทะเบียนเพือเข ้าร่วม
การประชุม เพิมขึนเป็ นระยะๆ และเมือใกล ้เวลาปิ ดการประชุม ปรากฏว่า มีจํ า นวนผู ้ถือ หุ ้น
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ทีลงทะเบียนเข ้าประชุมเพิมขึน ดังนี ผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมด ้วยตนเองเพิมขึนเป็ น 405 ราย และ
โดยการรับมอบฉั นทะเพิมขึนเป็ น 1,079 ราย รวมทังหมดเพิมขึนเป็ น 1,484 ราย นั บจํ านวนหุ ้นได ้
1,039,584,634 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 71.6955 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้

บุญญนิตย์ วงศร์ ักมิตร

ื .................................... ประธานทีประชุม
ลงชอ
(นายบุญญนิตย์ วงศร์ ักมิตร)

วันเพ็ญ จําคํา
ื ...........................................
ลงชอ
ผู ้บันทึกการประชุม
(นางสาววันเพ็ญ จําคํา)
เลขานุการบริษัท
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