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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
ของ 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมื่อวันที่  22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.  ณ หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรม 
โซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร    โดยมี
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 425 รายและโดยการมอบฉันทะ 500 ราย รวมทั้งหมดเปนจํานวน 925 ราย
นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 410,324,941 หุน คิดเปนรอยละ 77.94 จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  
ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  โดยมีนายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการบริษัท   
ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)   
 
 กอนการเปดประชุม บริษัทไดนําเสนอวิดิทัศนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทในกลุมและวิดิทัศนเรื่องทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งขอความรวมมือจาก
ผูเขารวมประชุมในการกรอกแบบประเมินผลการประชุมผูถือหุนประจําป 2553 เพื่อบริษัทจะไดนําขอมูล
มาปรับปรุงใหการประชุมผูถือหุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปตอไป  
  
 จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม   
ผูถือหุน ดังนี้  
 
1. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ  รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายมารค จอบบลิ่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และกรรมการบริหาร 
4. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นายปเตอร  อัลเบิรต  ลิตเต้ิลวูด   กรรมการ  
6. นายชินจิ  ซึจิยะ กรรมการ 
7. นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ กรรมการ 
8. นายสมบูรณ อารยะสกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
9. นายอภิชาต ดิลกโศภณ กรรมการและกรรมการบริหาร 
10. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
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11. พลตํารวจโทพิจาร  จิตติรัตน กรรมการอิสระ 
12. นายสมโภชน กาญจนาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
13. นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
14. นายวินิจ แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร และประธาน

คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
 จากนั้น นายวินิจ แตงนอย กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญแนะนําฝายบริหารของ
บริษัทที่เขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม ดังนี้  
 
1. นางพิกุล ศรีศาสตรา รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบริการองคกร 
2. นายจอหน พาลุมโบ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาและบริหารธุรกิจ 
3. นายชุมศักดิ์ ดีสุดจิต รองกรรมการผูจัดการใหญ  

และผูอํานวยการโรงไฟฟาระยอง 
4. นายชาญกิจ เจียรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญ  

และกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 
5. นายรัษฎา ผองแผว รองกรรมการผูจัดการใหญ  

และกรรมการผูจัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
เซอรวิส จํากัด  

 
 ประธานไดแจงที่ประชุมทราบวา บริษัทไดเชิญนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย และ
นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนศักดิ์  จากบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามของผูถือหุนเกี่ยวกับงบการเงิน  รวมทั้งได
วาจางบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด  โดยมีนางวรรณิภา  
รวมรังษี นายสมชาย สถิรมงคลกุล นางสาวนพภรณ วงศศรีวงศ และนางสาวศิรัญญา หรูวรรธนะ เปนผู
ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ รวมทั้ง
การนับองคประชุมผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปรงใสและการสรางความมั่นใจแกผูถือหุน 
นอกจากนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลที่สําคัญ  บริษัทจึงดําเนินการ ดังนี้ 

• จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังจัดใหมี “มุมของผูถือหุน” ที่บริเวณดานหนา
หองประชุม โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการเครดิต
ภาษีเงินปนผลของผูถือหุน   

• เชิญนางสาวอรวรรณ แซเจา และนางสาวปารวัณ วรพฤกษ เจาหนาที่อาวุโส สวนการตลาดและ
ลูกคาสัมพันธจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝาก”) ซึ่งเปนนาย
ทะเบียนของบริษัท มาใหบริการตอบคําถามแกผูถือหุนเรื่องทะเบียนหุน การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือ
หุน รวมทั้งบริการงานทะเบียนอื่นๆ  
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 ในปนี้ บริษัทและศูนยรับฝากไดใหบริการการลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนาผาน
ระบบ IVR โดยการติดตอ TSD Call Center เปนปที่สองเพื่อใหบริษัททราบจํานวนผูเขารวมประชุม
ลวงหนาจะไดจัดรับรองไดถูกตอง เพียงพอและเหมาะสม 
 
 จากนั้น  ประธานไดมอบหมายใหนางสาวบุษกร คคนัมพรวงศ เลขานุการบริษัท แจง  
ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการบริษัท ไดแจงที่ประชุมทราบวา      
ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีหรือที่ไดรับมอบฉันทะมาโดยถือวาหนึ่งหุนเทากับ
หนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
 
1. ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง   ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก

เสียงในแตละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกลาว กรณีที่ผูถือหุนไมยกมือจะถือวา 
ผูถือหุนเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

2. ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  
• แบบมอบฉันทะแบบ ก. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวย

ตนเอง     
• แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีที่ผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาในแตละระเบียบ

วาระนั้น  บริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะไมตอง
ออกเสียง  เวนแตกรณีที่ผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงในระเบียบวาระใด
ไวหรือระบุไวไมชัดเจนก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงในหองประชุมไดตามที่เห็นสมควร
เชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง    

• แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เปนการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผูลงทุนตางชาติและแตงต้ังให          
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูมอบฉันทะไดออกเสียง
ไวลวงหนาแลว ก็ไมตองลงมติในหองประชุม 

 
 บริษัทไดกําหนดใหใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สําหรับระเบียบวาระการ
เลือกต้ังกรรมการนั้น บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยจะใหออกเสียงในทุกกรณีและเก็บ
บัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอใหผูถือหุนสงใบลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการทั้ง
ชุด โดยไมตองฉีกใบลงคะแนนเปนแตละบุคคล   สําหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดในภายหลัง ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและ ก.ล.ต.   ทั้งนี้ หากผูถือหุนมีความ
จําเปนตองกลับกอนการประชุมแลวเสร็จ ขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสงบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู
ทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ดวย    
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 ทั้งนี้ ประธานจะแจงผลการลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหที่ประชุมทราบหลังการ
ลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทไดนําระบบ barcode เขาใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกแก    
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้  เลขานุการบริษัทขอความ
รวมมือใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นในหองประชุม แจงชื่อ
และนามสกุลดวยเพื่อประโยชนในการบันทึกการประชุม  
 
 จากนั้น ประธานไดแจงที่ประชุมวา บริษัทไดเชิญผูถือหุนใหเสนอระเบียบวาระสําหรับ
การประชุมผูถือหุนประจําปและการเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 มกราคม 2553  ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อกรรมการบริษัท  นอกจากนั้น บริษัทไดขอความรวมมือใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการอื่นของ PwC 
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการจะนําเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 5 การพิจารณา
แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน 
 

ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  
 
 
ระเบียบวาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 
ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552  ซึ่งบริษัทไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.egco.com) 
ต้ังแตวันที่  7 พฤษภาคม 2552  และบริษัทไดดําเนินการจัดสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกทาน
เปนเอกสารเพื่อตรวจสอบเปนปแรก  โดยนายบุญรื่น จางบัว และนายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย 
ไดขอแกไขและเพิ่มเติมขอมูลในสวนของคําถามที่ผูถือหุนทั้งสองทานไดสอบถามในการประชุมผูถือหุน
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทขอขอบคุณผูถือหุนทั้งสองทานมา ณ ที่นี้ นอกจากนั้น บริษัทได
ตรวจสอบผลคะแนนใหถูกตองตามบัตรลงคะแนน และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมที่แกไขแลว
ใหแกผูถือหุนเปนสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 ของชุดหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 22 มีนาคม 2553  ทั้งนี้ 
ประธานไดแจงที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา บริษัทไดนําขอเสนอแนะอันเปนประโยชนของผูถือหุนในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 มาดําเนินการ ดังนี้   
 
• นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนรายยอย สนับสนุนใหบริษัทสงรายงานประจําปในรูปแบบ CD ROM 

แทนการจัดทําเปนหนังสือ  แตเนื่องจากเกรงวา CD ROM จะเปนขยะในอนาคต จึงเสนอใหบริษัท
นําเสนอขอมูลรายงานประจําปที่เว็บไซดของบริษัทแทน  และหากผูถือหุนทานใดตองการรับรายงาน
ประจําปในรูปแบบ CD ROM หรือรูปเลม ใหแจงความจํานงมาที่บริษัท บริษัทไดพิจารณาขอเสนอ
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ดังกลาวแลวเห็นควรวา บริษัทควรสงขอมูลซึ่งมีรายละเอียดที่พอเพียงเพื่อใหผูถือหุนทราบการ
ดําเนินงานในปที่ผานมาของบริษัท  บริษัทจึงจัดสงรายงานประจําปใหผูถือหุนในรูปแบบ  CD ROM  
หรือหนังสือดวยนอกเหนือจากการนําเสนอขอมูลรายงานประจําปที่เว็บไซดของบริษัท  

• นายสุพจน ประสบธรรม ผูถือหุนรายยอย ขอใหบริษัทใหขอมูลการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ
รวมทั้งสาเหตุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดนําเสนอขอมูลดังกลาวในบทรายงานและ
การวิเคราะหของฝายบริหารในหนา 9  ของหนังสืองบการเงินประจําป 2552 ซึ่งไดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว 

 
 จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม   
ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ      
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 389,180,477           94.832 
ไมเห็นดวย 0              0.000 
งดออกเสียง    21,207,568     5.168 
รวมจํานวนเสียง 410,388,045                100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับทราบรายงานประจําป 2552  ของคณะกรรมการบริษัทและรับทราบ

การจายเงินปนผลระหวางกาล 
 
 ประธานรายงานที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานประจําปใน
รูปแบบ CD ROM  ต้ังแตป 2547 เปนตนมา  เพื่อลดการใชกระดาษและประหยัดคาใชจาย โดยบริษัทจะ
บริจาคเงินที่ประหยัดไดใหมูลนิธิไทยรักษปาซึ่งมีเจตนารมณในการรักษาสิ่งแวดลอมในนาม “ผูถือหุน
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)”   ซึ่งในป 2552 บริษัทไดบริจาคเงินใหแกมูลนิธิไทยรักษปาเปน
จํานวน 2,195,398 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประจําปเปนหนังสือไวสวนหนึ่งเพื่อจัดสงใหแกผู
ถือหุนที่ไดแจงความจํานงมายังบริษัท 
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 จากนั้น ประธานไดนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 ในรูปแบบ   
วิดิทัศน และมอบหมายใหนายวินิจ แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญนําเสนอกิจการที่จะกระทําตอไปใน
ภายหนาของบริษัทตอที่ประชุม ซึ่งสรุปได ดังนี้ 
 
1. ผลการดําเนินงานในป  2552 
1.1  ผลประกอบการ  
บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 7,936 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,009 ลานบาท หรือรอยละ 15 เมื่อเทียบกับป 2551 
และหากไมคํานึงถึงผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จะมีกําไรสุทธิจํานวน 7,505 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14  
ลานบาท หรือรอยละ 0.19  โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาเคซอน 
รายไดคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาแกงคอย 2 และมีรายไดอื่นๆ ของโรงไฟฟาน้ําเทิน 2 ซึ่งมีจํานวน
มากกวารายไดที่ลดลงของโรงไฟฟาระยอง  โรงไฟฟาขนอม  และโรงไฟฟาบีแอลซีพี   
 
1.2  กําลังผลิต 
บริษัทยึดมั่นในการเติบโตอยางยั่งยืนโดย ณ สิ้นป 2552  บริษัทมีโรงไฟฟาที่เริ่มดําเนินงานแลวรวม 13 
โรง  ซึ่งคิดเปนกําลังผลิตติดต้ังตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,980.70 เมกะวัตตเพิ่มขึ้น 13.10    
เมกะวัตตจากป 2551 โดยจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. จํานวน  
3,599.60 เมกะวัตต  ซึ่งคิดเปนรอยละ 12.32 ของกําลังผลิตทั้งประเทศ โดยมีเหตุการณที่สําคัญในป  
2552  ดังนี้ 
 
• เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2552 บริษัทไดซื้อหุนเพิ่มในบริษัท Quezon Power (Philippines) Limited 

Company ซึ่งเปนเจาของโรงไฟฟาถานหินเคซอนกําลังผลิตติดต้ัง 502.5 เมกะวัตต ทําใหมีสัดสวน
การถือหุนเพิ่มจากรอยละ 23.4 เปนรอยละ 26   

 
• เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด (“เอ็นอีดี”) 

ซึ่งเปนผูพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 33.33 ปจจุบันเอ็นอีดี
เปนผูพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีกําลังการผลิต     73 
เมกะวัตตดีซี ซึ่งนับวามีขนาดใหญที่สุดในโลกในปจจุบัน โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 เอ็นอีดีได
ลงนามสัญญาซื้อไฟฟาแบบ Non-Firm กับ กฟผ. จํานวน  55  เมกะวัตตและมีกําหนดการ
เดินเครื่องเชิงพาณิชยประมาณปลายป 2554    

 
• เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 บริษัทไดรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง  ซึ่งเปน

บริษัทยอยที่บริษัทเปนผูถือหุนทั้งหมด และบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจดทะเบียนเลิก
กิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 และปจจุบันอยู
ระหวางการดําเนินการชําระบัญชี 
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• เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 บริษัทไดซื้อหุนในบริษัท  พาวเวอร   เจเนอเรชั่น เซอรวิสส จํากัด           

(“พีจีเอส”) ซึ่งมีสัญญาการใหบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาระยะยาวกับบริษัท บีแอลซี
พี เพาเวอร จํากัด (“บีแอลซีพี”) ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 โดยไดโอนกิจการทั้งหมดของ
พีจีเอส ใหแกบีแอลซีพี และจดทะเบียนเลิกกิจการพีจีเอสเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจะสรางมูลคาเพิ่มในการบริหารงานของบีแอลซีพี  และทําใหบริษัทไดรับ
ประโยชนจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นผานบีแอลซีพี ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (“ไอพีพี”) 
ต้ังอยูในจังหวัดระยองโดยมีกําลังผลิตไฟฟารวมทั้งสิ้น 1,434  เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาที่ผลิต
ไดทั้งหมดใหแก กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 25 ป  

 
• โรงไฟฟาน้ําเทิน 2  ขนาดกําลังผลิตติดต้ัง 1,086.8   เมกะวัตต ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ  

25  ไดเริ่มเดินเครื่องกอนกําหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยเพื่อขายไฟฟาให กฟผ. ระหวางวันที่  8 
มีนาคม – 5 เมษายน 2553 รวม 29 วัน 

 
ทั้งนี้ หากนับรวมกําลังผลิตจากโรงไฟฟาน้ําเทิน 2  กําลังผลิตรวมตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทจะ
เปนจํานวน 4,252.40 เมกะวัตต ประกอบดวยโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติและน้ํามัน ถาน
หิน พลังน้ํา และพลังงานชีวมวลในสัดสวนรอยละ  73.24, 19.69, 6.39 และ 0.44 ตามลําดับ  
 
1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
บริษัทไดนําระบบการบริหารคุณภาพเขาใชงานกับโรงไฟฟาหลักเพื่อใหกระบวนการผลิตไฟฟาของ
บริษัทมีความมั่นคงและเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง ไดแก ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000      
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004    และระบบการจัดการความปลอดภัย              
และอาชีวอนามัย TIS 18001 & OHSAS 18001: 1999  รวมทั้งไดดําเนินการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการเดินเครื่องกับโรงไฟฟาอื่นๆ ทั้งภายในและตางประเทศ (benchmarking) เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร  ซึ่งผลจากการนําระบบดังกลาวเขาใชงาน ทําใหโรงไฟฟาหลักของบริษัทมีคา
ความพรอมจายสูงกวาเกณฑที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรม   รวมทั้ง
ไมมีอุบัติเหตุในบริษัทยอยที่ทําใหตองหยุดงานในชวงปที่ผานมา    
 
1.4 ความรับผิดชอบตอสังคม 
เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของสังคมวาเปนกลไกสําคัญที่จะชวยผลักดันใหการดําเนินธุรกิจคงอยูและ
กาวหนาอยางยั่งยืน บริษัทจึงใสใจในการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่องเสมอมา ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงาน 
3 ดาน ประกอบดวย 
 
1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. การพัฒนาการเรียนรูและสรางจิตสํานึกสาธารณะในกลุมเยาวชน  
3. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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1.5 การกํากับดูแลกิจการ   
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เชื่อม่ันในคุณคาของคน และมุงมั่นในความ
รับผิดชอบตอผูรวมลงทุน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทไดรับการยกยองจากหนวยงานชั้น
นํามากมายและไดรับรางวัลที่นาภาคภูมิใจตางๆ อาทิ  
 
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมอันดับ  10  ของประเทศ โดยวารสารการเงินการธนาคาร 
- บริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่าสุด (SCRI Rating) จัดโดยสถาบันวิจัยนครหลวง

ไทย  
- รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”)   
- ประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแหงป-ดีเดน 2551/2552  และ “ประกาศเกียรติคุณพิเศษ

สําหรับคณะกรรมการที่มีผลงานดีตอเนื่อง จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- รายงานการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ประเมินโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย โดยไดรับคะแนนเต็มใน 2 หมวดคือ สิทธิของผูถือหุน และการคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวน
ไดเสีย และ 

- บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผูถือหุนไดดีเยี่ยมและสมควรเปนแบบอยางในการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  

  
2. แผนการดําเนินงานในอนาคต 
บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มสัดสวนของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟาจากการพัฒนาหรือซื้อ
โครงการจากผูผลิตไฟฟาเอกชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของโครงการ ประสบการณและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของบริษัทในการสรางคุณคาแกโครงการ 
ตนทุนทางการเงินของบริษัท และความเสี่ยงที่ยอมรับไดในการดําเนินการโครงการ  โดยมีโครงการที่อยู
ระหวางการศึกษาและพัฒนา ไดแก 
2.1 การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนของทางเลือกในการพัฒนาโครงการโดยใชพื้นที่เดิมของ

โรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอม 
2.2 การศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็ก (“เอสพีพี”) ในหลายพื้นที่ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการลงทุนในโครงการเอสพีพีเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ 
2.3 การศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการไอพีพีในตางประเทศ เนื่องจากบริษัทเปนผูรวมทุนที่มี

ศักยภาพทั้งดานเทคนิคและเงินทุน ซึ่งรวมถึงการซื้อหุนเพิ่มในโครงการน้ําเทิน 2 ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการ 

2.4 การศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการไดแก
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมซึ่งอยูระหวางการศึกษา
ความเปนไปได 
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  นอกจากนั้น บริษัทไดพัฒนาฐานความรูในเรื่องตลาดพลังงาน โอกาสการลงทุน และ
โครงสรางการกํากับดูแลในประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการซึ่ง
จะสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุน 
 
 นอกจากนี้ ประธานกลาวยืนยันกับผูถือหุนวาคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารได
บริหารจัดการบริษัทเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อความ
โปรงใส การสรางประโยชนแกผูถือหุนในระยะยาว และดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
พรอมทั้งแจงขอมูลเพิ่มเติมวา บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกใน
อัตราหุนละ 2.50 บาท  เปนเงินปนผลที่ไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,316 ลานบาท โดยจายเมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2552  
 
 จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    
ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
คําถาม: นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุนรายยอย แสดงความเห็นดวยกับการที่บริษัทไดรับ

รางวัลในดานตางๆ และแสดงความชื่นชมตอคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานทุกทานที่ใหการตอนรับผูถือหุนอยางอบอุน และจัดงานประชุมสามัญผูถือหุน
ไดดี พรอมทั้งสอบถามวา ตนทุนในการผลิตพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมตอ
หนวยแตกตางกันมากนอยอยางไร 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวาตนทุนพลังงานแสงอาทิตยสูงกวาพลังงานลม โดยมีตนทุนตอหนวย
รวมคากอสรางประมาณกวา 4 ลานเหรียญสหรัฐตอเมกะวัตต หรือประมาณ 150 ลาน
บาทตอเมกะวัตต ในขณะที่พลังงานลมมีตนทุนประมาณกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐตอ  
เมกะวัตตหรือประมาณ 70 ลานบาทตอเมกะวัตต  เนื่องจากตนทุนในการผลิตไฟฟาของ
โรงไฟฟาทั้งสองประเภทคอนขางสูง ดังนั้น รัฐบาลจึงใหการสนับสนุนนักลงทุนโดยให
สวนเพิ่มการรับซื้อไฟฟา (“adder”) ซึ่งทําใหการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศสามารถดําเนินไปไดโดยมีความคุมคาในเชิงพาณิชย 
 

คําถาม: นางอภิลักษณ  อัศวทานต ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้ 
1. โครงการโรงไฟฟาในฟลิปปนสไดซื้อประกันภัยซึ่งครอบคลุมภัยธรรมชาติหรือไม 

เนื่องจากฟลิปปนสประสบภัยธรรมชาติบอยครั้ง   
2. โครงการพลังงานแสงอาทิตยที่จังหวัดลพบุรีสามารถขอรับ Carbon Credit ได

หรือไม 
คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้ 

1. โรงไฟฟาเคซอนในฟลิปปนสไดทําประกันภัยสําหรับภัยทางธรรมชาติ ซึ่งเปน
ขอกําหนดหนึ่งในสัญญาเงินกู  
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2. โครงการพลังงานแสงอาทิตยที่จังหวัดลพบุรีสามารถขอ Carbon Credit ได ซึ่ง
บริษัทอยูระหวางการศึกษาเรื่องดังกลาวอยู ทั้งนี้รายไดจากการขาย Carbon Credit 
ถือเปนรายไดเพิ่มจากผลตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะไดรับ  

 
คําถาม: นายจิรพันธ  บัวบูชา  ผูถือหุนรายยอย  สอบถามประธานกรรมการ   ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจัดการใหญ ในประเด็นตางๆ  ดังนี้  
  

1. ตามที่สารประธานในรายงานประจําป หนา  21 ยอหนาที่ 2  มีขอความวา “หากเรา
สามารถลดการบริโภคที่ฟุมเฟอย รวมทั้งใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและรู
คุณคา ก็จะทําใหสามารถลดการลุกลามของปญหาดังกลาวไดระดับหนึ่ง และหาก
ทุกคนสามารถปรับวิถีการดํารงชีวิตไปสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดวยหลัก
พอประมาณ มีเหตุผล และสรางภูมิคุมกัน ก็จะทําใหเกิดความยั่งยืนอันแทจริงได” 
ขอทราบวา ในป 2552 ประธานไดใหแนวทางอยางใดแกบริษัทในการดําเนินการให
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และรูคุณคาตามที่ไดกลาวไวขางตน และบริษัทไดดําเนินการตามคําแนะนําเชนวา
นั้น ไดผลมากนอยเปนประการใด 

2. ตามที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําป หนา 133 มีขอความวา 
“พนักงานและผูถือหุนสามารถแจงขอมูลตางๆ ผานคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง
เกี่ยวกับขอรองเรียน การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ หรือขอสงสัยใน
ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ห รื อ ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ไ ด โ ด ย ต ร ง ที่  
auditcommittee@egco.com ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเปดอาน
ขอความไดแตเพียงผูเดียวนั้น” ขอสอบถามดังนี้ 
• เหตุใดกรรมการตรวจสอบอื่นจึงไมไดรับอนุญาตใหเปดอานขอความนี้ได  ถามี

ขอความจํานวนมาก หรือมีเหตุการณเรงดวน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมีเวลาในการอานขอความหรือไม   

• ถาไมเปนความลับและเสียหายตอบุคคล ขอทราบขอรองเรียนตางๆ ที่ไดรับใน
ป 2552 สัก 3 ตัวอยาง  และขอรองเรียนมีมูลมากนอยเพียงใด  กรณีมีมูลทาน
ประธานฯ ไดดําเนินการกับผูที่เกี่ยวของอยางใดบาง 

3. ตามที่กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานเกี่ยวกับโครงการในอนาคตในรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนป 2552 หนา  9  ในขอ 2.1 โครงการผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ 
(ไอพีพี) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (เอสพีพี) และ 2.3 โครงการตางประเทศ นั้น ขอ
ทราบความกาวหนาที่ชัดเจนของโครงการดังกลาวในรอบปที่ผานมา รวมทั้งปญหา
และอุปสรรค และโอกาสในการเพิ่มมูลคาของโครงการดังกลาวใหแกบริษัท  

 
คําตอบ: 1. ประธานกรรมการชี้แจงวา ไดใหแนวคิดกับบริษัทในการใชเชื้อเพลิงที่มีอยูใน
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ประเทศสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา รวมทั้งการดูแลใหกระบวนการผลิตไฟฟาไมมี
ผลกระทบที่สําคัญตอสภาพแวดลอม นอกจากนั้น ยังใหบริษัทลดคาใชจายสวนที่ไม
จําเปนและบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งที่ผานมาบริษัทไดยึด
มั่นในแนวคิดดังกลาว โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการ ดังนี้ 
• บริษัทไมเคยไดรับการรองเรียนเรื่องการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ 

หรือการละเมิดขอกําหนดเรื่องสิ่งแวดลอม  
• บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนซึ่งใชทรัพยากรใน

ประเทศ เชน โรงไฟฟาพลังงานลม และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  
• บริษัทรวมมือกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมศึกษาขอมูลในการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนขนาดเล็กมากในระดับชุมชน เพื่อสราง
มูลคาจากขยะหรือของเหลือทิ้งใหเปนพลังงานไฟฟา  

 
 2. นายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงดังนี้ 

• การที่มอบหมายใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูเปดอานขอรองเรียน
ไดเพียงผูเดียวนั้น เนื่องจากบริษัทถือวาขอรองเรียนเปนความลับ  ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการตรวจสอบรับจะพิจารณาขอเสนอแนะของผูถือหุนที่ใหผู
รองเรียนสงขอมูลถึงกรรมการตรวจสอบทานใดก็ได   

• การรองเรียนถือเปนความลับเพื่อปกปองผูรองเรียน อยางไรก็ตาม ในป 2552 
ไมมีขอรองเรียนใดๆ  สําหรับวิธีการดําเนินการในกรณีที่มีขอรองเรียนนั้น  
คณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียนดังกลาวโดยไม
เปดเผยชื่อผูรองเรียนใหผูที่ไมเกี่ยวของทราบ ทั้งนี้ หากพบวามีการกระทําผิด
จริง บริษัทก็จะพิจารณาลงโทษผูกระทําผิดตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทและ/
หรือตามกฎหมาย แตหากไมมีการกระทําผิด ก็จะชี้แจงใหผูรองเรียนทราบเพื่อ
ความเขาใจที่ถูกตอง 

 

 3. นายวินิจ  แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงผูถือหุนถึงความคืบหนาของ
โครงการตางๆ ที่ไดดําเนินการในป 2552  ดังนี้  

 

ก. โครงการไอพีพีและเอสพีพี 
• การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนของทางเลือกในการพัฒนาโครงการโดยใช

พื้นที่เดิมของโรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอม: บริษัทอยูระหวางการดําเนิน
การศึกษาโดยในระยะแรกจะใหความสําคัญกับโรงไฟฟาระยองเนื่องจากสัญญา
ซื้อขายไฟฟาสิ้นสุดกอน 

• การศึกษาความเหมาะสมโครงการเอสพีพีลาดกระบัง: บริษัทไดขอความ
เห็นชอบจาก กฟผ. ในการเพิ่มกําลังผลิตจาก 40 เมกะวัตต เปน 90 เมกะวัตต 
แตไมไดรับความเห็นชอบทําใหการลงทุนในโครงการไมคุมทุน จึงตัดสินใจยุติ
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การศึกษา 
• การศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการไอพีพีและเอสพีพีอื่น: อยูระหวางการ

ดําเนินการและหากมีความกาวหนาที่สําคัญจะรายงานใหผูถือหุนทราบใน
โอกาสตอไป 

 
  

ข. โครงการพลังงานหมุนเวียน 
• โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช: เนื่องจากผล

การศึกษาพบวาความเร็วลมในบริเวณดังกลาวต่ํา ทําใหไมคุมคาการลงทุน 
บริษัทจึงยุติการศึกษาโครงการนี้  แตบริษัทยังสนใจที่จะลงทุนในโครงการ
พลังงานลมอื่นๆ  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• โครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ:  บริษัทไดลงทุนในโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยที่จังหวัดลพบุรี 

 
 

ค. โครงการตางประเทศ 
• โครงการน้ําเทิน  1: บริษัทไดยื่นขอเสนอขายไฟฟาจากโครงการใหภาครัฐ

พิจารณาแลว แตเนื่องจากโครงการนี้มีตนทุนการผลิตสูงกวาโครงการอื่นฯ จึง
ยังไมไดรับการคัดเลือก ซึ่งหากมีความกาวหนาที่สําคัญจะรายงานใหผูถือหุน
ทราบตอไป 

• การลงทุนในโครงการตางประเทศอื่น: บริษัทอยูระหวางการพิจารณาโอกาส
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟาในฟลิปปนส อินโดนีเซียและเวียดนาม 

 
คําถาม: นางสุมณฑา  วัฒนสินธุ  ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ตามที่ไดรับทราบวาโรงไฟฟา

นิวเคลียรมีสวนชวยใหระบบพลังงานในประเทศมีเสถียรภาพและมีตนทุนตํ่านั้น ขอ
ทราบวา มีประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนบางที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียร 
และสถานะของการพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยเปนอยางไร ทั้งนี้หากมีการ
ตอตานจากชุมชนมีความเปนไปไดหรือไมที่จะพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรบนเกาะที่ไมมี
ประชากรอาศัย 

คําตอบ: ประธานชี้แจงวา ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ใหความสนใจและศึกษาเรื่องโรงไฟฟา
นิวเคลียรคือพมาและเวียดนาม สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดบรรจุโรงไฟฟานิวเคลียร
ไวในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาซึ่งกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยในป 2563  และ
กระทรวงพลังงานอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโรงไฟฟาดังกลาว
ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในป 2554-2555 เนื่องจากการพัฒนาโรงไฟฟา
นิวเคลียรเปนโครงการระยะยาว ซึ่งตองมีการเตรียมความพรอมในดานเทคโนโลยี  
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บุคลากร พื้นที่และการยอมรับของประชาชน   
 

คําถาม: นายนคร  พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเกี่ยวกับการตอสัญญาซื้อขายไฟฟา 
(“PPA”) ของโรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอม ดังนี้  
  

 1. บริษัทมีโอกาสที่จะไดตออายุสัญญา PPA ของโรงไฟฟาทั้งสองแหงหรือไม อยางไร 
และปจจัยหลักในการพิจารณาการตออายุสัญญา PPA คืออะไร 

2. ถามีโอกาสไดตออายุสัญญา PPA จะตอไดอีกกี่ป  
3. สถานภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาทั้งสองเปนเชนไร และหากไมไดตออายุสัญญา 

PPA บริษัทจะจัดการกับโรงไฟฟาเหลานั้นอยางไร จะสามารถขายเครื่องจักรให
โรงไฟฟาอื่นไดหรือไม  

คําตอบ: ฝายบริหารตอบขอซักถามของผูถือหุน ดังนี้   
1. ตามเงื่อนไขในสัญญา PPA กําหนดใหคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดสามารถขอตออายุ

สัญญาได โดยทั้งสองฝายจะรวมเจรจาเพื่อใหไดเงื่อนไขที่เปนที่ยอมรับ โดย
สามารถเจรจาขอตอสัญญาระหวาง 2-4 ป กอนสัญญาหมดอายุ การยื่นเรื่องขอตอ
อายุสัญญาของโรงไฟฟาระยองอยางเปนทางการจะเริ่มดําเนินการประมาณสิ้นป 
2553 และโรงไฟฟาขนอมสามารถดําเนินการไดในป 2555  โดยปจจัยหลักที่ทําให
โรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอมไดรับการพิจารณาการตออายุสัญญา ไดแก  
• มีราคาขายไฟฟาที่เหมาะสม  
• โรงไฟฟาทั้งสองแหงมีความสัมพันธที่ดีและไดรับการยอมรับจากชุมชน และ

การดําเนินการที่ผานมาไมมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
• โรงไฟฟาทั้งสองแหงไดรับการดูแลใหมีสภาพเครื่องที่ดี มีความพรอมจายสูง  
• โรงไฟฟาทั้งสองแหงมีสถานที่ต้ังที่ไดเปรียบ เนื่องจากอยูใกลกับทอสงกาซ 

และสายสง  
 

2. บริษัทมีแผนที่จะตออายุสัญญา PPA ออกไปอีก 5-10 ป  ขึ้นอยูกับความตองการ
ของภาครัฐและความสามารถในการแขงขันของบริษัท ซึ่งบริษัทมั่นใจวา การตอ
อายุสัญญา  PPA เปนประโยชนตอประเทศเนื่องจากเปนทางเลือกที่มีตนทุนที่ตํ่า
ที่สุด และจะเปนทางเลือกที่เปนประโยชนตอทุกฝาย  

 
3. หากไมไดรับการตออายุสัญญา ก็มีความเปนไปไดสูงที่บริษัทจะนําโรงไฟฟาทั้งสอง

เขาประมูลไอพีพีในรอบถัดไปเนื่องจากมีขอไดเปรียบเรื่องสถานที่ต้ังและการใช
อุปกรณเดิมที่มีอยู ซึ่งทําใหบริษัทลดคาใชจายในการลงทุนอีกทั้งเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันสําหรับสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณของโรงไฟฟาทั้ง
สองแหงนั้น เนื่องจากไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดี ทําใหสามารถผลิตไฟฟาได
อีกประมาณ 5-10 ป ซึ่งการพิจารณาขายอุปกรณเครื่องจักรใหแกนักลงทุนอื่นๆ  
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นั้น จะเปนแนวทางสุดทายที่ฝายบริหารจะดําเนินการ 
 

คําถาม: นายบุญรื่น  จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้ 
 

 1. ตามที่หนังสือรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนหนา  23  มีขอความวา บริษัทอยู
ระหวางการศึกษาโครงการพลังงานทดแทนขนาดเล็กมาก (“วีเอสพีพี”) 3 โครงการ
ไดแก โครงการแปรขยะใหเปนพลังงาน โครงการผลิตไฟฟาจากขุยมะพราว และ
โครงการผลิตไฟฟาจากน้ําเสียของปาลมน้ํามัน (ทะลายปาลม)  นั้น ขอทราบวา 
โครงการดังกลาวมีที่ต้ังอยู ณ ที่ใด  

2. เนื่องจากบริษัทและบริษัทในกลุมมีพนักงานจํานวนมากรวม 749 คนและมีการ
จัดต้ังสหภาพแรงงานในบริษัท จึงขอทราบวาบริษัทใหการสนับสนุนและมีวิธีปฏิบัติ
เรื่องแรงงานสัมพันธอยางไร 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้ 
1. โครงการดังกลาวเปนความรวมมือระหวางมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมและบริษัท 

เอ็กโก  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด หรือ เอสโก ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทเปนผู
ถือหุนทั้งหมด โดยสถานะในปจจุบันอยูในชวงการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งสถานที่ต้ัง ซึ่งสวนใหญจะอยูในภาคใต 
ซึ่งโครงการเหลานี้จะเปนการชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมใหแกชุมชนในทองถิ่นดวย 

2. ฝายบริหารมีความสัมพันธอันดีกับพนักงาน โดยดูแลใหมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพในสิทธิมนุษยชน ชี้แจงและใหขอมูล
ในการดําเนินการ รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธในหนวยงาน 
สําหรับสหภาพแรงงานนั้น ปจจุบันกลุมบริษัทมีสหภาพแรงงานใน  2 ระดับคือ
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งสหภาพแรงงานไดรวมกับบริษัทในการ
ดําเนินงานเรื่องแรงงานสัมพันธและชุมชนสัมพันธเปนอยางดี  

 
คําถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอย สอบถามประเด็น ดังนี้  

1. บริษัทไดเขารวมทุนในเอ็นอีดีในป 2552 ซึ่งเอ็นอีดีมีผลประกอบการขาดทุนจํานวน  
11 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนในโครงการตางๆ ควรมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ที่ดีดวย  จึงอยากทราบวา การลงทุนดังกลาวมีจุดคุมทุนอยางไร และ adder จะมี
สวนชวยใหผลตอบแทนโครงการดีขึ้นหรือไม  

2. ขอคําอธิบายเกี่ยวกับการแขงขันและปจจัยความเสี่ยงในการตออายุสัญญาของ
โรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอมวา มีปจจัยใดบางที่จะทําให กฟผ. เลือกตออายุ
สัญญาแทนการสรางโรงไฟฟาใหมซึ่งมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงดังนี้  
1. การที่เอ็นอีดีมีผลประกอบการขาดทุนในป 2552 เนื่องจากอยูระหวางการศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการและยังไมมีการเดินเครื่อง จึงมีคาใชจายในการศึกษา
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และพัฒนาโครงการในขณะที่ยังไมมีการรับรูรายได  เนื่องจากการพัฒนาโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยมีตนทุนสูง ภาครัฐจึงใหการสนับสนุนโดยการใหสวนเพิ่มการรับ
ซื้อไฟฟา  “adder” ซึ่งชวยใหโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน อยางไรก็ตาม 
ประโยชนที่สําคัญของโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเชน โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย คือ การลดการใชพลังงานฟอสซิลซึ่งกอใหเกิดภาวะโลกรอน   ทั้งนี้ 
ฝายบริหารจะมุงมั่นในการดําเนินการพัฒนาโครงการอยางรอบคอบและระมัดระวัง
เพื่อใหมั่นใจวา โรงไฟฟาดังกลาวจะสรางประโยชนทั้งดานผลตอบแทนทางการเงิน
และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย  

2. ปจจัยความเสี่ยงในการตออายุสัญญา คือ การที่โรงไฟฟามีตนทุนการผลิตที่อาจสูง
กวาโรงไฟฟาใหม ซึ่งบริษัทจะชี้แจงกับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือ 
กฟผ. วา การตออายุสัญญา PPA มีขอดีคือโรงไฟฟาสามารถเดินเครื่องไดในทันที 
และประหยัดงบประมาณในการลงทุนในโครงการใหมซึ่งจะตองนําเขาเครื่องจักรจาก
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศในภาพรวม   

คําถาม: นายสิงหนาท  นาคพงศพันธุ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาสัดสวนของ adder ตอ
คาใชจายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนเทาใดและมีลักษณะการจายอยางไร 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวารัฐบาลกําหนดที่จะให adder ในชวง 10 ปแรกจากวันที่เริ่มเดินเครื่อง
เชิงพาณิชยในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมงนอกเหนือจากราคาคาไฟฟา 3 บาทตอ
กิโลวัตตชั่วโมง เปนผลใหโครงสรางรายไดของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะสูงในชวง
ตนของการเดินเครื่องตามสัญญา ซึ่งสอดคลองกับเงื่อนไขของเจาหนี้เงินกูโครงการ และ
ทําใหโครงการมีรายไดเพียงพอที่จะจายคืนเงินกูและดอกเบี้ย และมีความคุมคาเชิง
พาณิชย แมจะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ไมสูงมาก   

 
 เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป 2552 ของคณะกรรมการบริษัทและกิจกรรมที่จะทํา
ตอไปในภายหนา รวมทั้งรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
ของป 2552 ตามที่เสนอ 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 
  
 ประธานไดขอใหนายวินิจ แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินและการ
เปดเผยขอมูลในป 2552 โดยนายวินิจฯ ไดรายงานผลประกอบการประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
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รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
(บาท) 

สินทรัพยรวม 62,919,687,076 54,709,837,711 
หนี้สินรวม 11,826,371,668 8,440,100,840 
รายไดรวมและสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

15,767,890,984 7,502,671,507 

กําไรสุทธิของผูถือหุนบริษัทใหญ 7,935,595,850 6,188,803,652 
กําไรตอหุน  15.07 11.76 

   
   หลังจากนั้น ประธานขอใหนายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นําเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท  ซึ่งนายชัยพัฒนฯ รายงานวา คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี
จาก PwC โดยการซักถาม ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน เพื่อใหความมั่นใจวารายงาน
การเงินของบริษัทมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ เชื่อถือไดและเปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวน
และเพียงพอ และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งรายละเอียด   งบ
การเงินอยูในหนังสือรายงานประจําปหนา 136-187 แลว 

 
  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    ซึ่งมี
ผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
 

คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย แจงวา ตามขอมูลในหนังสือรายงานงบการเงิน
ประจําป 2552 หนา 26 บริษัทมีเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา
จํานวน  4,755,176,964 บาท อยางไรก็ตาม หากนําตัวเลขเงินปนผลที่ไดรับจาก  
บีแอลซีพี  จีอีซี โคแนล และเคซอนจํานวน  4,428 ลานบาท ตามที่ปรากฏในขอ 3.4 
ในหนา 18 ของหนังสือรายงานงบการเงินประจําป 2552 บวกดวยเงินปนผลคางรับจาก
กิจการรวมคาที่เพิ่มขึ้นจํานวน  865 ลานบาทตามที่ปรากฏในขอ  5 สินทรัพยอื่นๆ ใน
หนา 19 ของรายงานฉบับเดียวกัน จะไดเงินปนผลจํานวน 5,293 ลานบาท ซึ่งไม
ตรงกันจึงขอคําอธิบายในเรื่องดังกลาว  

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงโดยอางอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  13.2 ในหนังสือรายงาน
ประจําปหนา 162  ดังนี้ 
1. บริษัทมีเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา ณ ตนป 2552 จํานวน 

3,889,865,572 บาท  
2. บริษัทรับรูการประกาศจายเงินปนผลจากกิจการรวมคา ซึ่งไดแก  บีแอลซีพี จีอีซี 

โคแนล และเคซอนระหวางป จํานวน  4,428,048,677 บาท โดยไดรับเงินปนผล
จากกิจการรวมคาจากการประกาศจายขางตน จํานวน 3,562,737,285 บาท  เปน
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ผลให ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 
จํานวน 4,755,176,964 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเงินปนผลคางรับ ณ ตนป 2551 ตาม
ขอ 1 (3,889,865,572 บาท) จํานวน 865,311,392 บาท 

  
 

 
  เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลวตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป 2552 ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอง
ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท     
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 389,366,380 94.780 
ไมเห็นดวย 0 0.000 
งดออกเสียง 21,444,767 5.220 
รวมจํานวนเสียง 410,811,147 100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
 
  ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  บริษัทมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการประจําป 2552 
รวมทั้งสิ้น 7,936 ลานบาทเทากับ 15.07 บาทตอหุน โดยเมื่อบวกกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
27,978 ลานบาทแลว คิดเปนกําไรสะสมของงบการเงินรวมกอนการจัดสรรจํานวน 35,914 ลานบาท โดย
มีกําไรสะสมกอนการจัดสรรของงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 31,270 ลานบาท    โดยบริษัทไดจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ลานบาทซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่
กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว     
 
   ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินไดหรือในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุ
จําเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ   
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โดยที่บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร และบริษัทมี
กระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได  รวมทั้งไดพิจารณาแผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของ
บริษัทแลว เห็นสมควรจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2552 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 5.25 บาท  
คิดเปนรอยละ 35 ของกําไรสุทธิและคิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 2,764 ลานบาท  ซึ่งตํ่ากวา
สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิในป 2551 ที่จายในสัดสวนรอยละ 38 ของกําไรสุทธิ  เนื่องจาก
บริษัทจําเปนตองกันเงินสํารองเพื่อการลงทุนในโครงการตางๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนไดแก 
การลงทุนสวนที่เหลือในโครงการน้ําเทิน 2 การลงทุนในโรงไฟฟาแสงอาทิตยและโครงการอื่นๆ  ตาม
แผนที่จะเพิ่มสัดสวนของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟาจากการพัฒนาหรือซื้อโครงการจาก
ผูผลิตไฟฟาเอกชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิจาก
ผลประกอบการเพิ่มขึ้น ผูถือหุนจึงไดรับเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นคือ  5.25 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาเงินปน
ผลในรอบป 2551 ซึ่งเทากับ  5.00 บาทตอหุน 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดอนุมั ติการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผล
ประกอบการครึ่งปแรกในอัตราหุนละ 2.50 บาทเปนเงินปนผลที่ไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,316 
ลานบาท โดยจายเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2552 ดังนั้นเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 
จะจายไดอีก 2.75 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 1,448 ลานบาท ซึ่งไมเกินจํานวนกําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะบริษัท โดยกําหนดจายในวันที่  6 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ขอมูลการเปรียบเทียบกับอัตรา
การจายเงินปนผลในปที่ผานมาเปนดังนี้  

 
รายละเอียดการจายเงินปนผล  ป 2552  ป 2551 

กําไรสุทธิ  (ลานบาท) 7,936 6,927 
จํานวนหุน (หุน) 526,465,000 526,465,000 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 15.07 13.16 
อัตราเงินปนผลจายตอหุน  5.25 5.00 
(บาท) 2.50 2.75 2.50 2.50 
รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 2,764 2,632 
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 35 38 

 
  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    ซึ่งมี
ผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
 

คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย กลาวชมเชยผูบริหารสําหรับผลประกอบการในป 
2552 ซึ่งมีคาใชจายรวมกอนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนตํ่าสุดในรอบ 10 ป ดังปรากฏ
ในภาพรวมทางการเงิน ในหนังสืองบการเงินประจําป 2552 หนา 4  พรอมทั้งสอบถาม
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วาบริษัทสามารถประหยัดคาใชจายในสวนใดบาง 
คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวา ในป 2552  บริษัทสามารถประหยัดคาใชจายดานประชาสัมพันธ 

และคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ และคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจ โดยบริษัท
ไดพยายามควบคุมคาใชจายและดูแลใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใน
สวนของกลุมบริษัทนั้น เนื่องจากโรงไฟฟาในกลุมบริษัทบางโรงเดินเครื่องเพื่อผลิต
กระแสไฟฟานอยลง ทําใหคาใชจายเชื้อเพลิงลดลงดวย 
 

คําถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา สาเหตุหลักที่ทําใหกําไรสุทธิ
ของกลุมบริษัทในป 2552 สูงกวาในป 2551 คือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใชหรือไม 
และอยางไร 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวาผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 มีกําไรกอนผลกระทบ
อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 14 ลานบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรูสวนแบงกําไรที่
เพิ่มขึ้นของเคซอน และรายไดคาไฟฟาของโรงไฟฟาแกงคอย 2 ซึ่งมีปริมาณการขาย
ไฟฟามากกวาป 2551 และรายไดอื่นๆ ของเอ็นทีพีซี ที่เพิ่มขึ้นจากคาปรับงานกอสราง
ลาชา  ในขณะที่รายไดคาไฟฟาของโรงไฟฟาระยอง โรงไฟฟาขนอม และโรงไฟฟา  
บีแอลซีพีลดลง ทั้งนี้ บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแข็งคาของเงิน
บาท จํานวน 430 ลานบาท ประกอบดวย 
• กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 33 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

58 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 
25 ลานบาท 

• กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการรวมคา จํานวน 398 ลานบาท เพิ่มขึ้น 936 
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 539 
ลานบาท 

 
   เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2552 
ดังรายละเอียดขางตน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสยีงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิและประกาศจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานครึ่งปหลังของป 2552 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 2.75 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 
1,448 ลานบาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 
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การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 389,622,480 94.842 
ไมเห็นดวย 0 0.000 
งดออกเสียง  21,188,667 5.158 
รวมจํานวนเสียง 410,811,147 100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน 
 
  ประธานมอบหมายให นายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
เรื่องการคัดเลือกผูสอบบัญชีแกผูถือหุน  ซึ่งนายชัยพัฒนฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทใหความสําคัญกับ
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผูสอบบัญชี
ทุก 5 ป โดยบริษัทสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได ซึ่ง
นโยบายของบริษัทสอดคลองกับหลักเกณฑของ ก.ล.ต.ที่เริ่มบังคับใชต้ังแตป 2549 เปนตนมา   
 
  บริษัทไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีจากการพิจารณาคุณสมบัติ ชื่อเสียง และ
เปรียบเทียบอัตราคาสอบบัญชี ของผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีชั้นนําในป 2541, ป 2546 และป 
2552  ตามลําดับ ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา  เพื่อให
การปฏิบัติงานสอบบัญชีภายในกลุมบริษัทมีความตอเนื่องจึงพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก PwC  
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ตอเนื่องจากป 2552  เนื่องจากเห็นวา ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อมี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระและเปนกลาง มีประสบการณในงานสอบบัญชี ใหบริการที่ดี 
สามารถใหคําปรึกษาแนะนําที่มีประโยชน มีผลงานดานการตรวจสอบที่มีคุณภาพนาพอใจ และสงมอบ
งานไดรวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เปนบริษัทที่ใหบริการงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดับสากล เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  โดยมีคาธรรมเนียมการสอบบัญชีในป 2553 
จํานวน 1,922,400 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2552 เปนจํานวนเงิน 642,400 บาท โดยเหตุผลหลักที่คาสอบ
บัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากไดรวมคาสอบบัญชีของโรงไฟฟาระยองที่บริษัทรับโอนกิจการมาจากบริษัท    
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จํานวน 555,200 บาท และเพิ่มคาสอบทานของบริษัทที่บริษัทลงทุนใหมไดแก 
เอ็นอีดี จํานวน 40,000 บาท ทั้งนี้ อัตราคาสอบบัญชีสําหรับงานที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานเหมือนกับป 
2552 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 4  ซึ่งสอดคลองกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจพลังงานที่อัตราคาสอบบัญชี
เพิ่มขึ้นเชนกัน    

 
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีสังกัด PwC ไดรับการแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ของ

บริษัทยอยรวม 7 บริษัทไดแก บริษัท  ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 
เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด  บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็น
เนอรยี่ จํากัด บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด และบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด   ซึ่ง PwC และ
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ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ
บริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบริษัทดังกลาวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด นอกจากนี้  การจางสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัดและกิจการที่ เกี่ยวของกับสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดเพื่อใหบริการอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปที่ผานมาไมเปนสาระสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงแหงผลประโยชน  
ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระและความเปนกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยมี
รายละเอียดของคาสอบบัญชีและคาตอบแทนจากการใหบริการดานอื่นๆ ดังนี้ 
 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2552 (บาท) ป 2553 (บาท) 
 คาสอบบัญชี 1,280,000(1) 1,922,400 
 คาบริการอื่น 8,103,822 - 
หมายเหตุ (1) รวมคาสอบบัญชีของโรงไฟฟาระยองที่บริษัทรับโอนกิจการมาจากบริษัท ผลิตไฟฟา ระยอง จํากัด เม่ือวันที่ 1 
ตุลาคม  2552 จํานวน 100,000 บาท 

   
 นายชัยพัฒนฯ แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวาเนื่องจากมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนาขอทราบ

รายละเอียดของรายการการใหบริการอื่นรวมเปนเงิน 8,103,822 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอแจง
รายละเอียดดังนี้ 
• คาที่ปรึกษาบัญชีและโครงสรางภาษี โครงการลงทุนในตางประเทศ จํานวน 5,043,822 บาท 
• คาที่ปรึกษาดานบริหารความเสี่ยงของกลุมเอ็กโก จํานวน 3,000,000 บาท 
• คา Inspector งานประชุมผูถือหุนป 2552 จํานวน 60,000 บาท 
 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีในนาม PwC เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก
นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 (เปนปที่สองติดตอกัน)            
นายประสัณห  เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท) และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท) โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,922,400 บาท และคาใชจาย
อื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเปนผูรับภาระ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในตางประเทศตามความเหมาะสม และใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได    ให PwC  จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทานอื่นแทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  รวมทั้งเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย 
บริษัทรวมและกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นใหมในป 2553 ดวย 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 22                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2553 
 
  จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา นอกจากคาสอบบัญชีประจําป 2553 

จํานวนไมเกิน 1,922,400 บาท และคาใชจายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่
เกิดขึ้นจริงไมเกิน 123,600 บาทแลว ยังมีรายการการใหบริการอื่นๆ อีกหรือไม 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวา ณ เดือนมีนาคม  2553 บริษัทยังไมไดวาจางบริษัทในกลุม  PwC  
เพื่อใหบริการอื่นใดนอกเหนือจากงานสอบบัญชี  

 
  เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงต้ัง
ผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม :   ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงิน
คาตอบแทน ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยแตงต้ังใหนางสาวแนงนอย เจริญทวี
ทรัพย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3044   นายประสัณห   เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3051 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม PwC  เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป  2553 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,922,400 บาท และคาใชจาย
อื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเปนผูรับภาระ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานในตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบหาก 
PwC จะตองจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนในกรณีที่ผูสอบ
บัญชีทั้ง 3 ทาน ไมสามารถปฏิบัติงานได   รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคา
สอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นใหมในป 2553   
 
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 388,291,717 94.518 
ไมเห็นดวย        888,900 0.217 
งดออกเสียง 21,630,530 5.265 
รวมจํานวนเสียง 410,811,147 100.000 
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ระเบียบวาระที่  6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   
 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17  กําหนดใหกรรมการ
ของบริษัทออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนจํานวนหนึ่งในสาม   ซึ่งใน
การประชุมครั้งนี้   มีกรรมการที่ครบวาระจะตองออกจากตําแหนง 5 ทาน ไดแก  
 

1. นายอภิชาต    ดิลกโศภณ กรรมการและกรรมการบริหาร 
2. นายสมบูรณ   อารยะสกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายฮิเดเอกิ    โทมิกุ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
4. นายวินิจ        แตงนอย กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร และ 
    ประธานกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
5. นายสมโภชน  กาญจนาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   
 เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการไดโดยสะดวกและเพื่อความ
โปรงใส กรรมการที่พนวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกหองประชุม   
 

 ประธานแถลงเพิ่มเติมวา  บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญชวนใหผูถือหุน
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการระหวางวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2552 - 31 มกราคม 2553  แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ    ในการนี้ 
คณะกรรมการบริษัทโดยไมรวมกรรมการผูมสีวนไดเสียในกรณีนี้ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการเลือกต้ังกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนง  โดยคํานึงถึงองคประกอบของกรรมการที่จะเปนประโยชนแกการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้ง
ความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผานมา และเสนอที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาดังนี้ 
 

1. แตงต้ังกรรมการที่ครบวาระ 4 ทานไดแก นายสมบูรณ   อารยะสกุล  นายฮิเดเอกิ  โทมิกุ นายวินิจ  
แตงนอย และนายสมโภชน  กาญจนาภรณ  ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งเพื่อความ
ตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ เนื่องจากมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด มีความรอบรูในธุรกิจ
และไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีผลการประเมิน
กรรมการเปนรายบุคคลในเกณฑดี  โดยนายสมโภชน  กาญจนาภรณ  มีคุณสมบัติการเปน
กรรมการอิสระตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 
2. พิจารณาแตงต้ังกรรมการเขาใหมอีก  1 ทาน  ไดแก  นายสหัส ประทักษนุกูล รองผูวาการนโยบาย

และแผน กฟผ. แทนนายอภิชาต ดิลกโศภณ ซึ่งเกษียณอายุจาก กฟผ. เนื่องจากมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมแกการดําเนินงานของบริษัทและสอดคลองกับองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ 
นายสหัสฯ เปนกรรมการบริษัท  กฟผ.  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งประกอบกิจการในธุรกิจไฟฟา
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เชนเดียวกับบริษัท โดยมี กฟผ. เปนผูถือหุนรอยละ 100 และการลงทุนสวนใหญดําเนินการใน
ลักษณะของรัฐตอรัฐ 

 
 ทั้งนี้ บริษัทไดนําเสนอขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อแตละทานตามสิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม 
 
  ประธานไดเปดโอกาสให ผูถือหุนอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน ซึ่งไมมีขอ
ซักถามจากผูถือหุน ประธานไดเชิญกรรมการทุกทานกลับเขาที่ประชุม และเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลือกต้ังกรรมการเขาใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงเปนรายบุคคลตามลําดับ โดยมติของระเบียบ
วาระนี้ตองใชคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม :       ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติใหกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก 
นายสมบูรณ   อารยะสกุล  นายฮิเดเอกิ  โทมิกุ นายวินิจ  แตงนอย และนายสมโภชน  กาญจนาภรณ  
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง โดยนายสมโภชน  กาญจนาภรณ  เปนกรรมการอิสระ และใหนาย
สหัส  ประทักษนุกูล เปนกรรมการเขาใหม แทนนายอภิชาต  ดิลกโศภณ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 
5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียง
สําหรับกรรมการแตละทาน ดังนี้  
 

ชื่อกรรมการ 
 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

งดออกเสียง 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

1. นายสมบูรณ อารยะสกุล 
    กรรมการ 

  387,902,979 
(94.424) 

1,739,200 
(0.423) 

21,168,968 
(5.153) 

410,811,147 
(100.000) 

2. นายฮิเดเอกิ  โทมิกุ             
    กรรมการ 

387,976,579   
(94.441) 

1,465,800 
(0.357) 

21,368,768 
(5.202) 

410,811,147 
(100.000) 

3. นายวินิจ แตงนอย 
   กรรมการ 

388,207,879 
(94.498) 

1,429,800 
(0.348) 

21,173,468 
(5.154) 

410,811,147 
(100.000) 

4. นายสมโภชน  กาญจนาภรณ 
   กรรมการอิสระ 

389,261,779 
(94.754) 

380,800 
(0.093) 

21,168,568 
(5.153) 

410,811,147 
(100.000) 

5. นายสหัส  ประทักษนุกูล 
   กรรมการ 

387,982,599 
(94.443) 

1,425,980 
(0.347) 

21,402,568 
(5.210) 

410,811,147 
(100.000) 
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ระเบียบวาระที่  7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
  

 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ    โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ
ตางๆ ไดแก ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย คาตอบแทนของ
กรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมแลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งไดแก 
คาเบี้ยประชุม และเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. คงคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการไวในอัตราเดิมคือ คากรรมการรายเดือน เดือนละ 
30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท  โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไดรับเพิ่มในอัตรารอยละ 25 และ รอยละ 10 ของคาตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการท่ี
ไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเปนหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนไดอนุมัติไวต้ังแตป 2546 และเปนอัตราที่สอดคลองกับบริษัทในภาคพลังงาน 

 

2. กําหนดโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจําป 2552 จํานวน 20 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น  2.5 ลาน
บาทจากวงเงินโบนัสประจําป  2551 ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมเกิน  17.5 ลาน
บาท โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น การสรางความเติบโตใหกับบริษัท ความสําเร็จในการ
ไดรับการยกยองเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี ราคาหุนที่มีเสถียรภาพ และโบนัสกรรมการในธุรกิจที่
ใกลเคียงกัน รวมทั้งอัตราการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการจัดสรรโบนัสระหวาง
กันเอง    ทั้งนี้ จํานวนโบนัสดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.25 ของกําไรสุทธิ     ซึ่งเทากับโบนัส
ตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจําป 2551  

 

3. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ซึ่งในปนี้มีการปรับโครงสรางคณะกรรมการชุดยอย โดย
จัดต้ังคณะกรรมการลงทุน  และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
เพิ่มเติม รวมทั้งมีการกําหนดอํานาจหนาที่คณะกรรมการชุดยอยแตละชุดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตาม
รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 13 ของชุดหนังสือเชิญประชุม โดยไดกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งพิจารณาจากจํานวนครั้งการประชุม อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ดังนี้  

 

คาตอบแทนรายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม (บาท) คณะกรรมการ 
ป 2553 ป 2552 ป 2553 ป 2552 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 20,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

20,000 24,000 20,000 - 

คณะกรรมการลงทุน 20,000 - 20,000 - 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบตอสังคม 

- - 24,000 - 
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โดยประธานคณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตรารอย
ละ 25 ทั้งนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยที่มีการแตงต้ังใหมหรือเปลี่ยนแปลงระหวางป ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ 
 

4. กรรมการผูจัดการใหญไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไมมี
ขอซักถามจากผูถือหุน ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยมติของ
ระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากตามที่กฎหมายกําหนดของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและโบนัส
กรรมการประจําป 2552 รวมทั้งคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง
ขางมากตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 384,041,337        93.484 
ไมเห็นดวย     43,500         0.011 
งดออกเสียง 26,726,310          6.506 
รวมจํานวนเสียง 410,811,147          100.000 

 
 
ระเบียบวาระที่  8 เรื่องอื่นๆ 
 
 ประธานไดแจงที่ประชุมวา ไดประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ แลว มีผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะจะเสนอใหพิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม ซึ่งไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปด
โอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วๆ ไปได ปรากฏวามีผูถือหุนรายยอยไดสอบถาม
ขอมูลและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัทในเรื่องตางๆ   ซึ่งประธานและฝายบริหาร ชี้แจงให 
ผูถือหุนทราบ สรุปได ดังนี้ 
 
คําถาม: นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุนรายยอย สอบถามขอมูลเรื่องภาพรวมทางการเงิน 

ในหนังสือรายงานประจําป หนา 18 ดังนี้  
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 1. เนื่องจากมูลคาตามบัญชีสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 10 ป โดยในป 2552 มูลคา

ตามบัญชีคิดเปน 96.06 บาทในขณะที่ราคาหุนของบริษัทอยูที่ 70-80 บาท จึงขอ
ทราบวา บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในบริษัทตัวเองหรือไม เชน การซื้อหุนคืน 
(Treasury Stock) 

2. ขอทราบความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน
ตํ่าในขณะที่สัดสวนการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2552 คิดเปนรอยละ 35 
ของกําไรสุทธิเทานั้นซึ่งตํ่ากวาสัดสวนที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลที่รอย
ละ 40 ของกําไรสุทธิ 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงดังนี้ 
1. ราคาหุนของบริษัทเปนไปตามสภาพของตลาด ซึ่งไดรับผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกิจและการเมือง อยางไรก็ตาม บริษัทเห็นวา ราคาซื้อขายหุนของบริษัทยังมี
เสถียรภาพ และเนื่องจากบริษัทยังมีโครงการที่จะลงทุนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให
บริษัท จึงยังไมมีแผนงานในการซื้อหุนคืนในขณะนี้ 

2. นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทประกอบดวย 2 ทางเลือกคือ (1) การจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินไดหรือ (2)  การจายเงินปนผลในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลตอหุนของบริษัทเพิ่มจาก 5.00 บาทในป  2551 เปน  
5.25  บาทในป  2552 ซึ่งตรงกับทางเลือกที่สองโดยสัดสวนการจายเงินปนผลจาก
ผลประกอบการป 2552 คิดเปนรอยละ 35 ของกําไรสุทธิ ซึ่งใกลเคียงกับทางเลือก
แรกที่รอยละ 40  โดยบริษัทไดกันเงินสวนที่เหลือไวสําหรับการลงทุนในโครงการ
ตางๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทและผูถือหุนในระยะยาว สําหรับการที่บริษัทมี
อัตราสวนหนี้สินตอทุนตํ่านั้น สาเหตุหลักเนื่องจากสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นมาก 
อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนตํ่าจะทําใหบริษัทมีศักยภาพสูงที่
จะสามารถกูเงินเพิ่มไดทันทีในกรณีที่มีโครงการลงทุนใหม 

 
คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ตามที่จดหมายขาวสื่อสัมพันธ ฉบับที่ 

12  ไดกลาววา จุดสงมอบกระแสไฟฟาของโครงการโรงไฟฟาน้ําเทิน 2 ให กฟผ. อยูที่
จุดกึ่งกลางแมน้ําโขงนั้น ขอทราบวาเหตุใดจึงกําหนดจุดสงมอบกระแสไฟฟาเปนกลาง
แมน้ําโขงมิใชพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวาการซื้อขายไฟฟาระหวางไทยและ สปป. ลาว จุดสงมอบจะเปนจุดที่
อยูระหวางชายแดนทั้งสองประเทศเพื่อความยุติธรรม ซึ่งตามสนธิสัญญาเดิมที่กําหนด
โดยฝรั่งเศส ใชรองน้ําลึกเปนหลัก 
 

คําถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอย ขอทราบความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟาใน
ฟลิปปนส โดยหากมีความเสี่ยงตํ่าเชนเดียวกับธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย ก็ขอเปน
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กําลังใจใหบริษัทประสบความสําเร็จในการลงทุนในประเทศดังกลาว  
คําตอบ: ประธานไดชี้แจงวา ระบบการซื้อขายไฟฟาในฟลิปปนสจะมีลักษณะเชนเดียวกับ

ประเทศไทยกลาวคือมีหนวยงานกํากับดูแลผูซื้อและผูขาย  แตผูซื้อไมใชหนวยงานของ
รัฐ อยางไรก็ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาเปนสัญญาระยะยาวจึงไมมีความเสี่ยงในการรับซื้อ
ไฟฟา  สวนความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะตองพิจารณาไดแก การกอการราย อัตราแลกเปลี่ยน 
แหลงเชื้อเพลิง  อยางไรก็ตาม การตัดสินใจในการลงทุนจะตองดูอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน โดยพิจารณาความเสี่ยงตางๆที่อาจจะเกิดรวมทั้งวิธีแกปญหาเพื่อลดความเสี่ยง
ดังกลาวดวย ซึ่งประธานใหความมั่นใจแกผูถือหุนวา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
การตัดสินใจลงทุนในโครงการตางๆ อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับไดและผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
 

คําถาม: นายปริญญา  ชาติสุวรรณวัฒนา ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาบริษัทไดคาดการณผล
การประกอบการในป 2553 อยางไร และคาดวาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหากเทียบกับผล
ประกอบการในป 2552  

คําตอบ: ประธานชี้แจงวา บริษัทไมสามารถใหขอมูลในเรื่องนี้ไดเนื่องจากเกรงวาจะมีผลกระทบ
ตอราคาซื้อขายหุน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารจะกํากับดูแลและ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางประโยชนใหผูถือหุนในระยะยาว  
 

 คําถาม: นายรักเกียรติ  ไทยอาภรณ ผูถือหุนรายยอย สอบถามความเปนไปไดในการซื้อหุนเพิ่ม
ในโครงการน้ําเทิน 2 และมีโอกาสที่บริษัทจะซื้อหุนเพิ่มไดมากกวารอยละ 10 หรือไม 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวามีความเปนไปไดที่บริษัทจะซื้อหุนเพิ่มในโครงการน้ําเทิน 2 ซึ่งผูถือ
หุนรายหนึ่งมีความประสงคที่จะขายหุนของตนที่ถืออยูจํานวนรอยละ 15 ทั้งนี้ ตาม
เงื่อนไขในสัญญารวมทุน กําหนดใหผูถือหุนเดิมสามารถใชสิทธิเสนอราคาแขงกับผูซื้อ
รายใหมได ซึ่งตามขอตกลงระหวางผูถือหุนเดิม บริษัทมีสิทธิเสนอราคาซื้อหุนในสัดสวน
รอยละ 10  และหากผูถือหุนอีกรายปฏิเสธที่จะซื้อหุนที่ตนมีสิทธิ์ซื้อ บริษัทสามารถซื้อ
หุนในโครงการน้ําเทิน 2 เพิ่มไดถึงรอยละ 15  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคาที่สามารถตกลงกันได  
โดยราคาที่จะซื้อหุนในครั้งนี้จะสูงกวาราคาที่ลงทุนในครั้งแรกเนื่องจากความเสี่ยงของ
โครงการลดลงหลังจากที่ไดเดินเครื่องโรงไฟฟาแลว 

   
 หลังจากที่ฝายบริหารไดตอบคําถามของผูถือหุนครบถวนแลว กรรมการผูจัดการใหญ

แจงผูถือหุนทราบวา บริษัทจะนําผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหไปเยี่ยมชมโรงไฟฟาระยอง ในวัน
อังคารที่ 8  มิถุนายน 2553 โดยผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
หนาหองประชุม หรือดูรายละเอียดไดจากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซตของบริษัทที่ www.egco.com   
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 29                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2553 
 
 ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดประชุมและ
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอบริษัท 
 
เลิกประชุมเวลา 16:45 น. 
 
 
 อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุน มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 485 ราย 
และ 576 รายตามลําดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปน 1,061 รายนับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 410,811,147
หุน คิดเปนรอยละ 78.032 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
 

    ลงลายมือชื่อ                                       ประธานที่ประชุม 
           (นายพรชัย รุจิประภา) 




