
 
 
 
 
 
ที่ บผฟ. 110/133    24 มีนาคม 2552 
 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวย  

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551  
2. รายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ (แผนซีดี) 
3. รายงานประจําปฉบับยอ 
4. การเครดิตภาษีเงินปนผลของผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑของประมวล

รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ  
5. ประวัติกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ข. และ ค. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.)  
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะและการออกคะแนนเสียง   
8. แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมประชุม (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) 
9. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
10. แบบขอรับขอมูล 
11 แบบสอบถาม 
12. ขอมูลกรรมการบริษัทที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 

1/2552 
13. ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 
14. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน 

    
  ดวยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เอ็กโก”) มีมติใหเรียก
ประชุมสามัญ  ผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.  ณ หองวิภาวดีบอลรูมบี    
ชั้นลาง โรงแรม โซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551  

 
 รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

2551 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 1  ซึ่งบริษัทไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.egco.com) ต้ังแตวันที่ 
6 พฤษภาคม 2551  



  

ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองและครบถวน ที่
ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
 

 จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ: เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจายเงินปนผล
ระหวางกาล 
 

 รายละเอียดทั่วไป: บริษัทมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการประจําป 2551  สิ้นสุดวันที่      31 
ธันวาคม 2551 จํานวน  6,927 ลานบาท  และมีสินทรัพยรวม 58,330 ลานบาท  โดยบริษัท
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการครึ่งปแรกแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.50 
บาทในวันที่ 11 กันยายน 2551 
 
ปจจุบัน บริษัทมีโรงไฟฟาที่เริ่มดําเนินงานแลวรวม 13 โรง  ซึ่งคิดเปนกําลังผลิตติดต้ังตาม
สัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,967.6 เมกะวัตต หรือรอยละ 13.27 ของกําลังผลิตติดต้ังรวม
ของประเทศไทย และมีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นจํานวน 458.5 เมกะวัตตเมื่อเทียบกับป  2550 ซึ่งมี
กําลังผลิตที่เดินเครื่องแลวจํานวน 3,509.1 เมกะวัตต  โดยมีเหตุการณที่สําคัญ ดังนี้  
 

1. โรงไฟฟาแกงคอย 2 หนวยที่ 2 ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด 
กําลังผลิต 755.0 เมกะวัตต สามารถจายไฟฟาเขาระบบตั้งแตวันที่  27 กุมภาพันธ  
2551  กอนกําหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันที่ 1 มีนาคม 2551   

2. บริษัท เอ็กโก อินเตอรเนชั่นแนล (บีวีไอ) จํากัด (“เอ็กโกบีวีไอ”) ซึ่งเปนบริษัทที่เอ็กโกถือ
หุนรอยละ 100 ไดซื้อหุนของ GPI Quezon Ltd. ในสัดสวนรอยละ 90 ของหุนทั้งหมด 
ทําใหเอ็กโกบีวีไอ เปนผูถือหุนโดยออมของ Quezon Power (Philippines) Limited Co. 
(A Philippine Limited Partnership) ซึ่งเปนเจาของโรงไฟฟาถานหินกําลังผลิตติดต้ัง 
502.5 เมกะวัตต และระบบสงที่เกี่ยวของในสาธารณรัฐฟลิปปนสในสัดสวนรอยละ 23.4 
ซึ่งคิดเปนกําลังผลิต 117.6 เมกะวัตต  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ การลงทุน
ดังกลาวสอดคลองกับแผนธุรกิจของเอ็กโกในการลงทุนในธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน 
โดยมุงเนนการลงทุนในสินทรัพยที่ดําเนินการแลวเพื่อเพิ่มรายได สรางมูลคาเพิ่มในระยะ
ยาว และเพิ่มความหลากหลายใหกับสินทรัพยที่เอ็กโกถือหุนอยู รวมทั้งเปนการสรางฐาน
การลงทุนในสาธารณรัฐฟลิปปนสซึ่งเอ็กโกเห็นวา จะเปนการเพิ่มโอกาสในการสราง
ความเติบโตในอนาคต     



 3. เอ็กโกไดขายหุนทั้งหมดในบริษัท เอ็กโก รวมทุนและพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนของ
บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด และ บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2551   เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยซึ่งเติบโตเต็มที่
แลวและเอ็กโกเปนผูถือหุนสวนนอย ซึ่งการขายหุนดังกลาวจะทําใหเอ็กโกสามารถนํา
เงินและทรัพยากรที่ใชดูแลบริษัทดังกลาวมาใชสําหรับการลงทุนในธุรกิจใหมซึ่งมีโอกาส
ที่จะขยายการเติบโตและรายได 

4. บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัดซึ่งเปนบริษัทยอยที่เอ็กโกถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 100 ขายหุนทั้งหมดในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัดซึ่ง
เปนบริษัทที่ใหบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาแกโรงไฟฟาที่ บริษัท เอ็กโก รวมทุนและ
พัฒนา จํากัด ถือหุนอยู เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เชนเดียวกัน 

5. โครงการโรงไฟฟาน้ําเทิน 2  ขนาดกําลังผลิตติดต้ัง  1,086.8  เมกะวัตต ซึ่งพัฒนาโดย
บริษัทน้ําเทิน 2 เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เอ็กโกถือหุนในสัดสวนรอยละ  25  มี
ความกาวหนางานกอสราง ณ สิ้นป 2551 คิดเปนรอยละ 95.1 ซึ่งเปนไปตามแผนงาน 
และคาดวาจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยไดในเดือนธันวาคม 2552 

 

สําหรับทิศทางการดําเนินธุรกิจบริษัทไดปรับกลยุทธในการขยายการลงทุนไปยังภูมิภาค
อาเซียน ตลอดจนลงทุนโครงการอื่น ๆ  ภายในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิง และ
พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานขยะ และพลังงานชีวมวล 
 

 นอกเหนือจากการเพิ่มผลกําไรจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังมุงเนนการเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามหนาที่ตามหลัก
จริยธรรมภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนอกจากจะไดรับการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจากการเขารวมโครงการที่จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในระดับ “ดีเยี่ยม” แลว บริษัทไดรับ
รางวัลในงาน SET Awards 2008 ไดแก รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน  จากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   รางวัลการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการในเกณฑดีเลิศ จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  รางวัลการดูแลผูถือหุนยอดเยี่ยมจากบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด รวมทั้งเปนบริษัทที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาชิง
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

  
บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป  2551 ในรูปแบบแผนซีดี ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2    โดยมีสรุปภาพรวมทางการเงิน
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3 ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีความ
ประสงคจะขอรับรายงานประจําปในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับขอมูลในส่ิงที่สงมา
ดวยหมายเลข 10 และสงมาที่ฝายเลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2955-0956 ตอ 5020-5024 
หรือแจงไดที่โทรศัพท  0-2998-5020-4 
 



 ความเห็นคณะกรรมการ:  บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ ที่ประชุมผูถือหุน
เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ  รวมทั้งการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลประกอบการครึ่งปแรกของป 2551 ในอัตราหุนละ 2.50 บาท ตามที่เสนอ  
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ: วาระนี้ไมตองไดรับการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน
เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

 รายละเอียดทั่วไป:  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ของบริษัทไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริ ษัท (นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์) แลว 
รายละเอียดปรากฏอยูในหมวด “งบการเงินรวม”  ของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้  

  
รายการ งบการเงินรวม 

(บาท) 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

(บาท) 
สินทรัพยรวม 58,330,177,462 49,932,098,491 
หนี้สินรวม 12,788,022,177 7,736,754,954 
รายไดรวมและสวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) จากบริษัทยอยและ
กิจการรวมคา 

15,316,210,175 7,366,811,654 

กําไรสุทธิของบริษัทใหญ 6,926,708,007 6,551,057,518 
กําไรตอหุน  13.16 12.44  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทไดผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว ที่ประชุมผูถือหุน
สมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ 
 

 จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมต:ิ เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล  
 

 รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทขอ  
42 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ  10 ของทุนจดทะเบียน  
 



 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด 
เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ โดยการจายเงินปนผลตองไม
เกินกวากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ    ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองจํานวน 
530 ลานบาทซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไว
ครบถวนแลว   
 

 โดยที่บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร    และบริษัทมีกระแส
เงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได  รวมทั้งไดพิจารณาแผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ 
ของบริษัทแลว เห็นสมควรจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2551 แกผูถือหุนในอัตราหุน
ละ 5.00 บาท  คิดเปนรอยละ 38 ของกําไรสุทธิและคิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 2,632 
ลานบาท  ซึ่งสูงกวาสัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิในป 2550 ที่จายในสัดสวนรอยละ  
30 ของกําไรสุทธิ  และผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นคือ 5.00 บาทตอหุน 
ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากผลประกอบการป 2550 เทากับ 4.75 บาทตอหุน 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก
ในอัตราหุนละ 2.50 บาทเปนเงินปนผลที่ไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,316 ลานบาท โดย
จายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ดังนั้นเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 จะ
จายไดอีก 2.50 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 1,316 ลานบาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอน โดยมีขอมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา  
ดังนี้  
 

  
รายละเอียดการจายเงินปนผล 2551 2550 

 
กําไรสุทธิ  (ลานบาท) 6,927 8,402 
จํานวนหุน (หุน) 526,465,000 526,465,000 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 13.16 15.96 
อัตราเงินปนผลจายตอหุน  5.00 4.75 
(บาท) 2.50 2.50 2.25 2.50 
รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 2,632 2,501 
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 38 30  

  
และมีขอมูลการเครดิตภาษีเงินปนผลของผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กําหนด ดังสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 4 
 



 ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู ถื อหุ นสมควรอนุมั ติ จ าย เงินปนผลจากผล
ประกอบการครึ่งปหลังของป 2551 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.50 บาท  โดยกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมต:ิ เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน  
 

 รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120   และขอบังคับบริษัท
ขอที่ 29  กําหนดใหแตงต้ังผูสอบบัญชี       และกําหนดเงินคาตอบแทนในการประชุมสามัญ
ผูถือหุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประกาศเมื่อ
วันที่  12 ตุลาคม 2548 ใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีการ
หมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป  โดยบริษัทสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานัก
งานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได 
 
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติใหคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2552 
ใหม โดยใหมีการสอบราคาและเปรียบเทียบคาสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีรายอื่นๆ และ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา สมควรแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส   
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2552 โดยกําหนดผูสอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 

1. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 หรือ   
2. นายประสัณห เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 หรือ  
3. นายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 

 
ทั้งนี้ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัดและผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัท
ยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่ เกี่ยวของกับบริษัทดังกลาวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด นอกจากนี้  การจางสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดและกิจการที่เกี่ยวของกับสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
ใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปที่ผานมาไมเปนสาระสําคัญที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงแหงผลประโยชน  ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระและความเปนกลางใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชีและคาตอบแทนจากการ
ใหบริการดานอื่นๆ ดังนี้ 
 



  
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2551 (บาท) ป 2552 (บาท) 
 คาสอบบัญชี 2,366,000 1,180,000 
 คาบริการอื่น 1,018,965 - 

 
สําหรับผูสอบบัญชีนั้น ทุกทานมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณในงานสอบบัญชี มี
ความเปนอิสระและเปนกลาง สวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปน
บริษัทที่ใหบริการงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เปนที่
ยอมรับอยางกวางขวาง และมีคาธรรมเนียมการสอบบัญชีในป 2552 จํานวน 1,180,000 บาท 
ซึ่งลดลงจากป 2551 เปนจํานวนเงิน 1,186,000 บาท หรือรอยละ 50.1 โดยเหตุผลที่คาสอบ
บัญชีลดลงเนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง และสอดคลองกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจ
พลังงานที่อัตราคาสอบบัญชีลดลงเชนกัน    
 

อนึ่ง ผูสอบบัญชีสังกัดบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดรับการแตงต้ัง
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552  ของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.)  บริษัท   
ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็กคอม
ธารา จํากัด  บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด บริษัท 
รอยเอ็ด กรีน จํากัด และบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ดวย 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  การเลือกผูสอบบัญชีและการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการ
สอบบัญชีไดผานการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพิจารณา
คุณสมบัติและประสบการณของผูสอบบัญชี ความมีชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชี และ
อัตราคาสอบบัญชีอยางรอบคอบแลว ที่ประชุมผูถือหุนสมควรมีมติ ดังนี้ 
1. แตง ต้ังใหนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044  

นายประสัณห เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายสมชาย จิณโณวาท 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท  ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส  
จํากัด   เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป  2552 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และกําหนดเงินคาสอบบัญชี
ประจําป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,180,000.- บาท และคาใชจายอื่นในงานสอบ
บัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 89,600 บาท สําหรับคาใชจายในการ
เดินทางไปสอบทานในตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุน  บริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม 

2. มอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบหากบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จะตองจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตดังกลาวขางตนในกรณีที่ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ไมสามารถปฏิบัติงานได    



 3. มอบอํานาจใหคณะกรรมการอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม 
และกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นใหม  และอนุมัติการรับโอนคาสอบบัญชีที่เหลือของ บฟร. 
รวมเปนคาสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. ในป 
2552 

 
 จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 รายละเอียดทั่วไป :  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และขอบังคับบริษัท ขอ
ที่ 17   กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง เปนอัตรา 
1 ใน 3  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกล
ที่สุดกับสวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกต้ังเขามาใหม
ได ทั้งนี้ ในป  2552 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยกรรมการ
บุคคลภายนอก 2 ทานไดแก นายพรชัย รุจิประภา และ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ  และกรรมการ
อิสระ 3 ทานไดแก นายอัศวิน คงสิริ นางวัธนี พรรณเชษฐ นายธนพิชญ มูลพฤกษ  
 
บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทและระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
คัดเลือกเปนกรรมการ    แตไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการ     คณะกรรมการโดย
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวน
ไดเสียในกรณีนี้ จึงไดพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
ประกอบกับคุณสมบัติ   ประสบการณความเชี่ยวชาญและผลงานที่ผานมาของผูที่ไดรับเสนอ
ชื่อแตละทานและเสนอใหเลือกต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 4  ทาน กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลภายนอกอีก 1 คนเขาดํารงตําแหนง
กรรมการเขาใหม เนื่องจากเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอันเปนประโยชนสูงสุดแกการ
ดําเนินงานของบริษัทไดแก   
 

 1. นายพรชัย รุจิประภา (เสนอใหดํารงตําแหนงอีก  1  วาระ) 
2. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (เสนอใหดํารงตําแหนงอีก  1  วาระ) 
3. นายอัศวิน คงสิริ  (เสนอใหดํารงตําแหนงอีก  1  วาระ) 
4. นายธนพิชญ มูลพฤกษ   (เสนอใหดํารงตําแหนงอีก  1  วาระ) 
5. พลตํารวจโทพิจาร จิตติรัตน   
 
โดยพิจารณาใหกรรมการหมายเลข 3-5 เปนกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท  
 



 ความเห็นคณะกรรมการ     :    การคัดเลือกกรรมการไดดําเนินการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัท  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 
4 ทาน ไดแก  นายพรชัย รุจิประภา   นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ   นายอัศวิน คงสิริ      และนาย
ธนพิชญ มูลพฤกษ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  และเสนอแตงต้ังกรรมการเขาใหม
จํานวน 1 คนไดแก พลตํารวจโทพิจาร จิตติรัตน  แทน นางวัธนี พรรณเชษฐ โดยมีประวัติยอ
และขอมูลที่เกี่ยวของรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่สง
มาดวยหมายเลข 5 
 

 จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ :  คะแนนเสียงไมนอยกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

 รายละเอียดทั่วไป : ขอบังคับบริษัท ขอที่ 14 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส   
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาหลักเกณฑการกําหนด
คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทไดแก ผลประกอบการของบริษัท ระดับความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน 
รวมทั้งการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแลว เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้  
 
1. คาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ : ใหไดรับในอัตราเทากับป  2551 คือ 

คาตอบแทนรายเดือนเดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 
10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดรับ
เพิ่มในอัตรารอยละ 25 และรอยละ 10 ของคาตอบแทนกรรมการตามลําดับ 

2. โบนัสกรรมการ : กําหนดวงเงินโบนัสกรรมการจํานวน 17.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
0.25 ของกําไรสุทธิ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการไดรับการยกยองเรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการสรางความเจริญเติบโตแกบริษัท โดยใหกรรมการจัดสรร
โบนัสระหวางกันเอง ทั้งนี้ จํานวนเงินโบนัสดังกลาวลดลง 2.5 ลานบาทจากวงเงินโบนัส
ประจําป 2550 ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเปนจํานวนไมเกิน 20 ลานบาท   

3. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย: ใหคณะกรรมการชุดยอยไดแก คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (คณะกรรมการ CSR) ไดรับใน
อัตราเทากับป  2551 ดังนี้ 

 



  
คาตอบแทนรายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม (บาท) คณะกรรมการ 
ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร - - 50,000 40,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 30,000 12,500 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

30,000 24,000 - - 

คณะกรรมการ CSR กรรมการบุคคลภายนอกไดรับคาตอบแทน 100,000 บาทตอป  
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยเปนไปตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 13  

ทั้งนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยที่มีการแตงต้ังใหมหรือเปลี่ยนแปลงระหวางป ให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอง
กับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ 

4. กรรมการผูจัดการใหญไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ  ครบถวนแลว ที่
ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกลาว 

  
จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 พิจารณาการแกไขขอบังคับบริษัทขอ 43 เรื่อง ตราบริษัท 
 

 รายละเอียดทั่วไป :  บริษัทไดมีนโยบายการทํา Rebranding เพื่อปรับภาพลักษณ และสราง
ชื่อเสียงองคกร โดยจัดทําสื่อโฆษณาและรูปแบบสัญลักษณออกสูสาธารณชน เพื่อใหเปนที่
รูจักในนามกลุมเอ็กโก ซึ่งรวมถึงบริษัทยอยและบริษัทในเครือ เพื่อใหภาพลักษณองคกร
เปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรแกไขตราบริษัท เพื่อใหสอดคลองตรงกัน  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 43 
เรื่องตราบริษัท ดังนี้ 
 
ตราปจจุบัน ตราใหม 

 
 

 



  
จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ :  คะแนนเสียงไมนอยกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

  
 
 บริษัทใครขอเรียนวา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนและ
จํานวนหุนที่ถืออยู ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 เปนผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนและมีสิทธิรับ
เงินปนผล  โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10 มีนาคม 2552  
   
 
 

  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุมตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกลาว และเพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดใหมีการ
ลงทะเบียนผูเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป จนถึงเวลาเริ่มประชุม หากทานไมสามารถเขา
ประชุมดวยตนเองได โปรดมอบฉันทะแกผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุมตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดัง
สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 6   ทั้งนี้  บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ของ
บริษัทฉบับนี้ พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท 
(www.egco.com) และหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทก็สามารถ
กระทําได  โดยบริษัทกําหนดให  1. นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมโภชน กาญจนาภรณ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  3. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร 
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  เปนผูรับมอบฉันทะ   ทั้งนี้ กรรมการอิสระของ
บริษัททั้ง 3 ทานไมมีสวนไดเสียในทุกวาระการประชุม โดยมีขอมูลกรรมการดังกลาวตามสิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 12 
 
 
  อนึ่ง บริษัทใครขอใหทานผูถือหุนไดโปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน
ผูเขารวมประชุมผูถือหุน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กําหนดในเอกสาร  สิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 7  รวมทั้งโปรดแสดงแบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมประชุมตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 8 เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  ทั้งนี้ เพื่อใหทานไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเปนการ
รักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มที่ หากทานมีคําถามที่ตองการใหชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่
นําเสนอครั้งนี้ สามารถสงคําถามลวงหนามาที่บริษัทโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาที่ directors@egco.com   
หรือโทรสารหมายเลข 0-2955-0956 ตอ 5020-4  






