
 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 
ของ 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมื่อวันที่  21 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.  ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล   
โรงแรมรามาการเดนส เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   โดย
มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 322 รายและโดยการมอบฉันทะ 485 ราย รวมทั้งหมดเปนจํานวน 807 
รายนับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 393,950,233 หุน คิดเปนรอยละ 74.83 จากจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด  ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  โดยมีนายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ
บริษัท   ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)   
 
 กอนการเปดประชุม บริษัทไดนําเสนอวิดิทัศนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทในกลุมและไดแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอียดทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความปลอดภัย 
รวมทั้งขอความรวมมือจากผูเขารวมประชุมในการกรอกแบบประเมินผลการประชุมผูถือหุนประจําป 
2554 เพื่อบริษัทจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงใหการประชุมผูถือหุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปตอไป  
  
 จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม   
ผูถือหุน ดังนี้  
 
1. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ  รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และประธานกรรมการกํากับดูแลและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 

2. นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และกรรมการลงทุน 
4. นายเรียวตะ ซากากิบาระ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
5. นายโทชิโร คุดามะ กรรมการ  
6. นายอาคิโอะ มัตสึซากิ   กรรมการ 
7. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการ 
8. นายสมบูรณ อารยะสกุล กรรมการ กรรมการลงทุน  และกรรมการกํากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบตอสังคม 
9. นายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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10. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอ
สังคม 

11. พลตํารวจโทพิจาร  จิตติรัตน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอ
สังคม 

12. นายสมโภชน กาญจนาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
13. นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
14. นายวนิิจ แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 
 
 จากนั้น นายวินิจ แตงนอย กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญแนะนําฝายบริหารของ
บริษัทที่เขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม ดังนี้  
 
1. นายปยะ เจตะสานนท รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบริการองคกร 
2. นายจอหน พาลุมโบ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 
3. นายวรวิทย โพธิสุข  รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ 
4. นายชุมศักดิ์ ดีสดุจิต รองกรรมการผูจัดการใหญ  

และผูอํานวยการโรงไฟฟาระยอง 
5. นายชาญกิจ เจียรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญ  

และกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 
6. นายวัชรพงศ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา รองกรรมการผูจัดการใหญ  

และกรรมการผูจัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
เซอรวิส จํากัด  

 
 ประธานไดแจงที่ประชุมทราบวา บริษัทไดเชิญนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย และ
นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนสุข จากบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามของผูถือหุนเกี่ยวกับงบการเงิน  รวมทั้งได
วาจางบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด  โดยมีนางวรรณิภา  
รวมรังษี และนายสมชาย สถิรมงคลกุล  เปนผูตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบ
เอกสารของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ รวมทั้งการนับองคประชุมผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อความ
โปรงใสและการสรางความมั่นใจแกผูถือหุน นอกจากนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลที่สําคัญ  บริษัท
จึงดําเนินการ ดังนี้ 
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• จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังจัดใหมี “มุมของผูถือหุน” ที่บริเวณดานหนา

หองประชุม โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการเครดิต
ภาษีเงินปนผลของผูถือหุน   

• เชิญนางสาวกาญจนกร พุฒตาลศรี เจาหนาที่อาวุโส สวนการตลาดและลูกคาสัมพันธจากบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝาก”) ซึ่งเปนนายทะเบียนของบริษัท มา
ใหบริการตอบคําถามแกผูถือหุนเรื่องทะเบียนหุน การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือหุน รวมทั้งบริการงาน
ทะเบียนอื่นๆ  

 

 ในปนี้ บริษัทและศูนยรับฝากไดใหบริการการลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนาผาน
ระบบ IVR โดยการติดตอ TSD Call Center เปนปที่สามเพื่อใหบริษัททราบจํานวนผูเขารวมประชุม
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
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บัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอใหผูถือหุนสงใบลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการทั้ง
ชุด โดยไมตองฉีกใบลงคะแนนเปนแตละบุคคล   สําหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดในภายหลัง ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”)   ทั้งนี้ หากผูถือหุนมีความจําเปนตองกลับกอนการประชุมแลวเสร็จ 
ขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสงบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ดวย    
 
 ทั้งนี้ ประธานจะแจงผลการลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหที่ประชุมทราบหลังการ
ลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทไดนําระบบ barcode เขาใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกแก    
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้  เลขานุการบริษัทขอความ
รวมมือใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นในหองประชุม แจงชื่อ
และนามสกุลดวยเพื่อประโยชนในการบันทึกการประชุม  
 
 จากนั้น ประธานไดแจงที่ประชุมวา บริษัทไดเชิญผูถือหุนใหเสนอระเบียบวาระสําหรับ
การประชุมผูถือหุนประจําปและการเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 - 17 มกราคม 2554  ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อกรรมการบริษัท  นอกจากนั้น บริษัทไดขอความรวมมือใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งไมมีผูถือหุนสอบถามคําถามลวงหนาแตอยางใด 
 

ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  
 
 
ระเบียบวาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 
ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553  ซึ่งบริษัทไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.egco.com) 
ต้ังแตวันที่  4 พฤษภาคม 2553  และบริษัทไดดําเนินการจัดสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกทาน
เปนเอกสารเพื่อตรวจสอบเปนปที่สอง 
 
 ทั้งนี้ ประธานไดแจงที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา บริษัทไดนําขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนของผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 มาดําเนินการ โดยนายจิรพันธ บัวบูชา 
ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เหตุใดประธานคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเปดอานขอรองเรียนการ
กระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือขอสงสัยเกี่ยวกับรายงานทางการเงินหรือระบบการ
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ควบคุมภายในไดแตเพียงผูเดียว และหากมีขอความจํานวนมาก หรือมีเหตุการณเรงดวน ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีเวลาในการอานขอความหรือไมนั้น ประธานไดแจงที่ประชุมวา บริษัทได
พิจารณาแลวและเห็นวาเพื่อความคลองตัวในการเปดอานขอรองเรียนฯ  ในป 2554 บริษัทไดเพิ่ม
ชองทางใหกรรมการตรวจสอบทุกทานสามารถอานขอรองเรียนดังกลาวได 
 
 จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม   
ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ      
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย    380,476,185             96.503 
ไมเห็นดวย 0              0.000 
งดออกเสียง    13,787,950                3.497 
รวมจํานวนเสียง 394,264,135                100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับทราบรายงานประจําป 2553  ของคณะกรรมการบริษัทและรับทราบ

การจายเงินปนผลระหวางกาล 
 
 ประธานรายงานที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานประจําปใน
รูปแบบ CD ROM  ต้ังแตป 2547 เปนตนมา  เพื่อลดการใชกระดาษและประหยัดคาใชจาย โดยบริษัทจะ
บริจาคเงินที่ประหยัดไดใหมูลนิธิไทยรักษปาซึ่งมีเจตนารมณในการรักษาสิ่งแวดลอมในนาม “ผูถือหุน
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)”   ซึ่งในป 2553 บริษัทไดบริจาคเงินใหแกมูลนิธิไทยรักษปาเปน
จํานวน 1,910,688 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประจําปเปนหนังสือไวสวนหนึ่งเพื่อจัดสงใหแกผู
ถือหุนที่ไดแจงความจํานงมายังบริษัท 
 
 จากนั้น ประธานไดนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 ในรูปแบบ   
วิดิทัศน และมอบหมายใหนายวินิจ แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญนําเสนอกิจการที่จะกระทําตอไปใน
ภายหนาของบริษัทตอที่ประชุม ซึ่งสรุปได ดังนี้ 
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1. ผลการดําเนินงานในป  2553 
1.1  ผลประกอบการ  
บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งสิ้น  6,792 ลานบาท ลดลง 1,143 ลานบาท หรือรอยละ 14 เมื่อเทียบกับป 2552  
โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายไดคาไฟฟาของโรงไฟฟาระยอง และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ลดลง 
จากอัตราคาไฟฟาที่ลดลง ซึ่งเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ประมาณการไวแลว ประกอบกับตนทุน
ขายของบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ที่เพิ่มขึ้นจากการซอมบํารุงรักษาหลัก  
 
1.2  กําลังผลิต 
บริษัทยึดมั่นในการเติบโตอยางยั่งยืนโดย ณ สิ้นป 2553  บริษัทมีโรงไฟฟาที่เริ่มดําเนินงานแลวรวม 14 
โรง  ซึ่งคิดเปนกําลังผลิตติดต้ังตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 4,361.08 เมกะวัตตเพิ่มขึ้น 380.38    
เมกะวัตตจากป 2552 โดยจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. จํานวน  
3,931.43 เมกะวัตต  ซึ่งคิดเปนรอยละ 12.71 ของกําลังผลิตทั้งประเทศ โดยมีเหตุการณที่สําคัญในป  
2553  ดังนี้ 
 
1. การซื้อสินทรัพยของโครงการที่เดินเครื่องแลว 
• การเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท น้ําเทิน 2 เพาเวอร จํากัด (“เอ็นทีพีซี”) จากรอยละ 25 เปน

รอยละ  35  โดยเอ็นทีพีซีดําเนินโครงการโรงไฟฟาน้ําเทิน 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซึ่งมีกําลังการผลิตติดต้ัง 1,086.80 เมกะวัตต และเอ็นทีพีซีไดเริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชยในวันที่ 30 เมษายน 2553  ปจจุบันเอ็นทีพีซีนับเปนโรงไฟฟาพลังน้ําที่ใหญที่สุดในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต  

• การเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน บริษัท เคซอน เพาเวอร (ฟลิปปนส) จํากัด (“เคซอน”) จากรอยละ 
26 เปนรอยละ 52.125 โดยเคซอนดําเนินโครงการซึ่งเปนโรงไฟฟาถานหินในฟลิปปนสซึ่งมีกําลัง
การผลิตติดต้ัง 502.50 เมกะวัตต นอกจากนั้นเอ็กโกไดซื้อหุนทั้งหมดในบริษัท Covanta 
Philippines Operating Inc. ซึ่งเปนบริษัทเดินเครื่องและบํารุงรักษาที่มีสัญญาใหบริการระยะยาว
กับเคซอน   ทั้งนี้ นับเปนครั้งแรกที่เอ็กโกเปนผูถือหุนรายใหญในสินทรัพยตางประเทศ รวมทั้ง
เปนผูดูแลเรื่องการเดินเครื่องและบํารุงรักษาทั้งหมดดวย 

• การซื้อหุนเพิ่มเติมของบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ในบริษัท เอ็กคอมธารา 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตน้ําประปาและขายใหการประปาภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม ทําใหสัดสวนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 70.07 เปนรอยละ 74.19  

 
2. การพัฒนาโครงการใหม 
บริษัทมุงมั่นที่จะสรางฐานการลงทุนในประเทศไทยใหมั่นคง โดยไดยื่นขอเสนอการขายไฟฟาโครงการ
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก หรือโครงการเอสพีพีประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2553 ตอ 
กฟผ. เมื่อเดือนกันยายน  2553 และไดรับการคัดเลือกจํานวน  3 โครงการ ไดแก  
1. โครงการ TJ Cogen ซึ่งมีที่ต้ังที่จังหวัดปทุมธานี ขนาดกําลังผลิต 125  เมกะวัตต   
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2. โครงการ  TP Cogen  และโครงการ  SK Cogen  ซึ่งมีที่ต้ังที่จังหวัดราชบุรี ขนาดกําลังผลิต

โครงการละประมาณ  125 เมกะวัตต  
 
โครงการเอสพีพี ทั้งสามโครงการดังกลาวขางตน มีกําลังผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 375 เมกะวัตต 
และเปนโครงการที่มีลูกคารับซื้อไฟฟาและไอน้ําที่แนนอนแลว ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวา จะสามารถพัฒนา
โครงการใหแลวเสร็จตามที่ กฟผ. กําหนด 
 
นอกจากโครงการเอสพีพีแลว เอ็กโกใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยบริษัทไดถือ
หุนในบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด หรือเอ็นอีดี ในสัดสวนรอยละ 33.33 โดยเอ็นอีดีเปน
เจาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในปจจุบัน ซึ่งต้ังอยูในจังหวัด
ลพบุรี มีกําลังผลิตติดต้ัง 55 เมกะวัตต และมีแผนงานที่จะขยายกําลังผลิตเปน 63 เมกะวัตตในอนาคต 
ในรอบป 2553 งานกอสรางยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง และคาดวาจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชยสําหรับเฟสแรกในเดือนพฤศจิกายน 2554 และจะเดินเครื่องไดครบ 63 เมกะวัตตภายในเดือน
พฤษภาคม 2555  
 
ทั้งนี้ เอ็กโกเปนผูผลิตที่ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
ของภาครัฐในการกระจายการใชเชื้อเพลิงเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางพลังงาน โดย ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2553  โรงไฟฟาในกลุมเอ็กโก ประกอบดวยโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติและ
น้ํามัน ถานหิน พลังน้ํา และพลังงานทดแทนในสัดสวนรอยละ   69.32,  21.79, 8.47 และ  0.42 
ตามลําดับ  
 
1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
บริษัทไดนําระบบการบริหารคุณภาพเขาใชงานกับโรงไฟฟาหลักเพื่อใหกระบวนการผลิตไฟฟาของ
บริษัทมีความมั่นคงและเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง อันไดแก 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 ซึ่งครอบคลุมการ
ดําเนินงาน 3 ดาน ประกอบดวย 
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1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. การพัฒนาการเรียนรูและสรางจิตสํานึกสาธารณะในกลุมเยาวชน  
3. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 
ในป 2553 กลุมเอ็กโก ไดรวมกับกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) ริเริ่มโครงการ “หนึ่งปาตนน้ํา หนึ่งตนกําเนิดพลังงาน” เพื่อพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ํา
ขนาดเล็กสําหรับชุมชนบนแนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษและพอเพียง ณ พื้นที่ปาตนน้ํา นํารองจํานวน 
6 แหง ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2553 ถึงเดือนมกราคม 2556 ซึ่งขณะนี้แลวเสร็จ 2 โครงการ ไดแก
โครงการที่หมูบานสันดินแดง อําเภอจอมทอง และบานโปงสะแยน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
โดยในป 2554 จะดําเนินการเพิ่มเติมอีก 2 แหง ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดนครศรีธรรมราช     
 
1.5 การกํากับดูแลกิจการ   
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เชื่อม่ันในคุณคาของคน และมุงมั่นในความ
รับผิดชอบตอผูรวมลงทุน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทไดรับการยกยองจากหนวยงานชั้น
นํามากมายและไดรับรางวัลที่นาภาคภูมิใจตางๆ อาทิ  
 
• บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแหงปอันดับ 6 ของประเทศและอันดับ 4 ของหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภคจากการจัดอันดับโดยวารสารการเงินการธนาคาร 
• บริษัทไทยที่ดีเดนอันดับ 8 สําหรับการปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปนผลจากนิตยสาร 

FinanceAsia 
• บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของประเทศของหมวดพลังงานจากการจัดอันดับโดย

นิตยสาร Thaicoon 
• บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผูถือหุนไดดีเยี่ยมและสมควรเปนแบบอยางในการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําป 2553 ประเมินโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยไดรับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

• หนึ่งใน 15 บริษัทจดทะเบียนที่ เขารับการพิจารณารางวัลองคกรโปรงใสจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมดีเดนสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มี
มูลคาตลาดสูงกวา  10,000 ลานบาท จากงาน  SET Awards จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลท.”) รวมกับวารสารการเงินการธนาคาร 

• การกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ โดยไดรับคะแนนรวม 94 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนนในการสํารวจโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   ซึ่งเอ็กโกไดรับคะแนนเต็ม
ใน 2 หมวดคือ สิทธิของผูถือหุน และการคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
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2. แผนการดําเนินงานในอนาคต 
บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มสัดสวนของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟาจากการพัฒนาหรือซื้อ
โครงการจากผูผลิตไฟฟาเอกชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของโครงการ ประสบการณและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของบริษัทในการสรางคุณคาแกโครงการ 
ตนทุนทางการเงินของบริษัท และความเสี่ยงที่ยอมรับไดในการดําเนินการโครงการ  โดยมีโครงการที่อยู
ระหวางการศึกษาและพัฒนา ไดแก 
2.1 การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนของทางเลือกในการพัฒนาโครงการโดยใชพื้นที่เดิมของ

โรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอม 
2.2 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็ก หรือ โรงไฟฟาเอสพีพี 3 โครงการในจังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดราชบุรี และการโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของเอ็นอีดี ดังกลาวแลวในขอ 1.2 
2.3 การศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย และโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมซึ่งอยูระหวางการศึกษาความเปนไปได 
2.4 การศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการไอพีพีในตางประเทศ เนื่องจากบริษัทเปนผูรวมทุนที่มี

ศักยภาพทั้งดานเทคนิคและเงินทุน  
 
  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 2553  
 
 จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    
ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย สอบถามคําถามเกี่ยวกับประเด็นตางๆในหนังสือ

รายงานประจําป 2553 ดังนี้ 
 1. ตามที่บริษัทไดระบุคุณลักษณะของบุคลากรที่ตองการในรายงานประจําป หนา 11 

ภายใตคํายอ “D-R-I-V-E” (Dynamic, Relationship, Initiative, Vision Focus and 
Excellence) นั้น บุคลากรของบริษัทฯ มีคุณลักษณะตามที่บริษัทฯ ตองการ



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 10                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 
วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2554 
 

ประมาณรอยละเทาไร และในสวนของบุคลากรที่ยังขาดคุณลักษณะดังกลาว  
บริษัทไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุมนั้นอยางใดบางในปที่ผานมา  และไดผล
เปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 

2. ตามที่สารประธานในรายงานประจําป หนา  21 ระบุวา กลุมเอ็กโกไดจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัทนอรท โพล อินเวสทเมนท จํากัด ในประเทศมอริเชียส      และบริษัท  
นิวโกรทธ โคออพเพอเรทิฟ ยู. เอ. (โคออฟ) และบริษัทนิว โกรทธ บี.วี. (บีวี) ใน
ประเทศเนเธอรแลนด นั้น  ขอทราบขอดีและขอเสียที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯ ใน 
2 ประเทศดังกลาว  และเหตุผลที่บริษัทนอรท โพล อินเวสทเมนท จํากัดมีทุนจด
ทะเบียนสูงถึง 5,445.64 ลานบาท  ซึ่งสูงกวาทุนจดทะเบียนของบริษัทเอ็กโกเอง  
และบริษัทนอรท โพล อินเวสทเมนท จํากัด คาดวาจะเริ่มลงทุนไดเมื่อใด และ
ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดวาจะไดรับประมาณรอยละเทาใด   

3. ตามที่รายงานประจําป หนา 147 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 1. การสอบ
ทานรายงานทางการเงิน ระบุวา “รวมทั้งใหการสนับสนุนและติดตามการนํา
มาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ” ขอทราบวาคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายถึงวาสนับสนุนใหบริษัทฯ นํา IFRS ซึ่งเปนภาษาอังกฤษของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB, International Accounting Standards 
Board) มาถือปฏิบัติเชนนั้นใชหรือไม  หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพียงหมายถึง
มาตรฐานการบัญชีฉบับตางๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชี และ ก.ล.ต. กําหนดมาใหถือ
ปฏิบัติ 

4. ตามที่รายงานประจําป หนา 148 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 7. การสอบ
ทานการกํากับดูแลที่ดี ไดระบุวาการสอบทานในเรื่องดังกลาว มีเพียงเรื่องชอง
ทางการรองเรียน และการพิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองเทานั้น ขอทราบวา
เพียงการดําเนินการขางตน จะเปนการสอบทานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได
อยางไรบาง 

คําตอบ: 1. ฝายบริหารไดชี้แจงวาบริษัทไดพัฒนาบุคลากรใหมีคุณสมบัติที่ตองการภายใตคํายอ 
D-R-I-V-E โดยไดต้ังเปาหมายไวในป 2553 ใหมีพนักงานที่มีคุณสมบัติดังกลาวใน
สัดสวนรอยละ 70 ขึ้นไป และใหสามารถพัฒนาพนักงานใหมีคุณสมบัติครบตามที่
บริษัทกําหนดทั้งหมดในป  2554 ทั้งนี้ ประธานกรรมการไดชี้แจงเพิ่มเติมวาบริษัท
มีความจําเปนที่ตองพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2. กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงวาบริษัทไดจัดต้ังบริษัททั้ง 3  แหง เพื่อใหการลงทุน
ในตางประเทศมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้นเพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนของ
บริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทนอรท โพล อินเวสทเมนท จํากัด 
มีจํานวนสูงเพราะไดรับการโอนหุนบริษัท เอ็กโก อินเตอรเนชั่นแนล (บีวีไอ) จํากัด 
(“เอ็กโก บีวีไอ”) ทั้งหมดซึ่งเอ็กโก บีวีไอ ถือหุนในบริษัท เคซอน เพาเวอร 
(ฟลิปปนส) จํากัดและ โคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น ซึ่งมีมูลคาประมาณ 5,000 ลาน
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บาท ทั้งนี้ ปจจุบันมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของ 
เอ็กโกอยูที่ประมาณ 5 หมื่นลานบาท 

3. นายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบไดชี้แจงวา การนํามาตรฐาน
บัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ หมายถึง มาตรฐานการบัญชีฉบับตางๆ ที่สภา
วิชาชีพบัญชีกําหนดมาใหถือปฏิบัติ 

4. นายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบไดชี้แจงเรื่องการสอบทานการ
กํากับดูแลที่ดีวา นอกจากการสอบทานเรื่องชองทางการรองเรียน และการพิจารณา
และรับทราบหนังสือรับรองแลว  คณะกรรมการตรวจสอบไดสนับสนุนการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในดานอื่นๆ เชน การสอบทานความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ของงบการเงินประจําไตรมาสและประจําป  การสอบทานความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การสอบทานใหบริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  รายการที่เกี่ยวโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และการสอบทานการบริหาร
ความเสี่ยง  ซึ่งปรากฏในหนังสือรายงานงบการเงินประจําป 2553 หนา 23-25 และ
ในหนังสือรายงานประจําป 2553 หนา 147-149  

คําถาม: นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้ 
1. กําไรของบริษัทที่ลดลงนั้นเปนเฉพาะป 2553 หรือเปนจุดเริ่มตนของกําไรที่จะลดลง

ในปตอๆไป 
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนของบริษัทจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน บริษัท

หรือไม  
3. การรักษาระดับกําไรสุทธิ หมายถึงการรักษาระดับกอนลดหรือหลังจากที่กําไรสุทธิ

ลดลงแลว 
4. สัญญาการซื้อขายไฟฟา (“PPA”)ในตางประเทศจะมีโครงสรางรายไดที่ทยอยลดลง

เชนเดียวกับสัญญา  PPA ในประเทศหรือไม  
คําตอบ: 1. ประธานและฝายบริหารชี้แจงวา โรงไฟฟาที่อยูในชวงปลายอายุสัญญา PPA จะมี

รายไดที่ลดลงซึ่งเปนเรื่องปกติ  อยางไรก็ตามบริษัทไดวางแผนกลยุทธในการลงทุน
โดยการลงทุนใหเหมาะสมเพื่อทดแทนรายไดที่ลดลง เชน การศึกษาแนวทางการตอ
อายุสัญญา PPA ของโรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอมที่จะหมดอายุลง รวมทั้งมี
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเอสพีพีเพื่อรักษาระดับผลกําไร 

2. ประธานกรรมการไดชี้แจงวาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนสูงสุดเปนบริษัท
Tokyo Electric Power Company (“TEPCO”) ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิต
ไฟฟาขนาดใหญของญี่ปุนนั้นการดําเนินธุรกิจของบริษัทยังคงไมเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนในตางประเทศยังคงเหมือนเดิม  

3. ประธานกรรมการไดชี้แจงวารายไดในป 2553 ลดลงเนื่องจากการรับรูรายไดจาก  
บีแอลซีพีเริ่มลดลงซึ่งเปนไปตามโครงสรางคาไฟฟาซึ่งไดคํานวณไวต้ังแตตนสัญญา



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 12                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 
วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2554 
 

แลว อยางไรก็ตามบริษัทก็ยังมีรายไดจากกลุมธุรกิจอื่นๆที่เพิ่มขึ้นเขามาชดเชย 
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงเพิ่มเติมวา นอกจากจะพยายามรักษาระดับ
กําไรสุทธิแลว จะพยายามรักษาระดับการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไมใหลดต่ําลง
ดวย 

4. ประธานกรรมการไดชี้แจงวา สัญญา PPA ของแตละประเทศจะแตกตางกัน ซึ่ง
บริษัทไดพยายามดูแลผลประโยชนของผูถือหุนโดยการลงทุนในโครงการที่บริษัท
เห็นวามีสัญญา PPA ที่ดี 

คําถาม: นายธวัชชัย ชิดเครือ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา รายไดและกําไรสุทธิของบริษัทในป 
ป 2554 จะลดลงหรือเทากับป  2553 

คําตอบ: กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงวา บริษัทไมสามารถเปดเผยประมาณการกําไรได
เนื่องจากจะกระทบตอการซื้อขายและราคาหุนของบริษัท    ทั้งนี้ รายไดของบริษัทจาก
โรงไฟฟาในกลุมไอพีพีจะเปนไปตามโครงสรางคาไฟฟาตามสัญญา PPA ซึ่งสวนใหญจะ
รับรูรายไดสูงในชวง 10 ปแรกของสัญญา   อยางไรก็ตามบริษัทเริ่มรับรูรายไดเพิ่มขึ้น
จากธุรกิจในตางประเทศ เชน จากบริษัท เคซอน เพาเวอร (ฟลิปปนส) จํากัดและ
โรงไฟฟาน้ําเทิน 2 จากการซื้อหุนเพิ่มขึ้นในป 2553 ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถรักษา
ฐานระดับกําไรได 

คําถาม: นายนคร พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้   
1. ขอทราบความกาวหนาการตอสัญญา PPA ของโรงไฟฟาระยอง  วาบริษัทไดยื่น

ขอเสนอเปนทางการหรือไม จะยื่นเมื่อไร การเจรจาจะแลวเสร็จเมื่อไร 
2. จะบอกผูถือหุนไดไหมวามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหลังจาก  TEPCO  เขามาถือหุนของ

บริษัท เชน โครงการโรงไฟฟานิวเคลียร 
คําตอบ: 1. ประธานกรรมการชี้แจงวา คณะกรรมการลงทุน ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดยอยของ

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหบริษัทยื่นขอเสนอขอตออายุสัญญา PPA 
ของโรงไฟฟาระยองกับ กฟผ. ซึ่งนาจะทราบผลการพิจารณาภายในป 2554  

2. นายโทชิโร คุดามะ กรรมการผูแทนจาก TEPCO ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ต้ัง
คําถามเกี่ยวกับ TEPCO และชี้แจงวา TEPCO ยังคงมีนโยบายที่จะลงทุนใน
สินทรัพยในตางประเทศ และจะรวมมือกับ Mitsubishi Corporation (“MC”) และ 
กฟผ. เพื่อสนับสนุนใหเอ็กโกเติบโตในอนาคตตอไป 

คําถาม: นายธีรวัตร พึ่งรัศมี  ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้  
 1. โรงไฟฟาเคซอน เหลืออายุสัญญา PPA อีกเทาไร 

2. รายไดโรงไฟฟาระยองลดลงจากโครงสรางสัญญา PPA ทําไมจึงเปนเฉพาะใน
ไตรมาสที่ 4  ป  2553 ซึ่งบริษัทมีกําไรนอยมาก เหตุใดรายไดในไตรมาส 4 ของ
บางปจึงยังคงสูงอยู ดังนั้นจะบอกแนวโนมกําไรไดอยางไร  

คําตอบ: ฝายบริหารตอบขอซักถามของผูถือหุน ดังนี้   
1. โรงไฟฟาเคซอน เหลืออายุสัญญา PPA อีก 14 ป โดยจะหมดอายุสัญญาในป พ.ศ. 

2568  
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2. แมรายไดของโรงไฟฟาระยองจะทยอยลดลงเมื่อใกลสินสุดสัญญา PPA แตจะมี
รายไดคงที่ทุกไตรมาส สําหรับสาเหตุที่รายไดคาไฟฟาของเอ็กโกลดลงในไตรมาสที่ 
4 ของป 2553 อยางมีนัยสําคัญนั้น เนื่องจากโรงไฟฟาสวนใหญไดเดินเครื่องเกือบ
เต็มชั่วโมงการผลิตแลวในชวง 3 ไตรมาสแรก และหยุดเดินเครื่องเพื่อซอมบํารุง
ในชวงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเปนชวงฤดูหนาวและมีการใชไฟฟานอยลงกวาไตรมาสอื่น 
จึงทําใหรายไดลดลง 

คําถาม: นายสถิตย ธรรมสวยดี ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้ 
 1. ขอทราบตนทุนในการผลิตไฟฟาขอใหเรียงลําดับตนทุนที่ใชตามเชื้อเพลิงแตละชนิด

ที่ใชในการผลิตพลังงานไดหรือไม  
2. สัดสวนการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานคอนขางสูง ถาใน

อนาคตตองนําเขากาซธรรมชาติจะกระทบกับตนทุนการผลิต บริษัทจะมีนโยบาย
ปรับเปลี่ยนสัดสวนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟาเปนชนิดอื่นหรือไม 

คําตอบ: ประธานกรรมการไดชี้แจง ดังนี้ 
1. เชื้อเพลิงถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนตํ่าสุด รองลงมาคือ กาซธรรมชาติ และ

เชื้อเพลิงที่มีตนทุนแพงที่สุดคือพลังงานลม 
2. เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาหลักคือกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 70 ซึ่งในอนาคต

หากกาซธรรมชาติมีราคาสูงขึ้น ก็จะทําใหตนทุนคาไฟฟาสูงขึ้นดวย ดวยเหตุ
ดังกลาวภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการใชเชื้อเพลิงจาก
หลากหลายชนิด ซึ่งแมบริษัทจะไมไดรับผลกระทบในสวนของผลกําไร เนื่องจาก
โครงสรางคาไฟฟาในสัญญา  PPA  เปนโครงสรางราคาซึ่งรวมราคาตนทุน (cost 
plus)  แตบริษัทก็ยินดีที่จะสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยพรอมที่จะพัฒนา
โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงอื่น เชน โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟาพลังน้ํา หรือโรงไฟฟา
พลังงานทดแทน  

 
 เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป 2553 ของคณะกรรมการบริษัทและกิจกรรมที่จะทํา
ตอไปในภายหนา รวมทั้งรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
ของป 2553 ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 
  
 ประธานไดขอใหนายวินิจ แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินและการ
เปดเผยขอมูลในป 2553 โดยนายวินิจฯ ไดรายงานผลประกอบการประจําป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
(บาท) 

สินทรัพยรวม 65,654,601,436 58,800,373,628 
หนี้สินรวม 10,837,616,271  8,494,546,648 
รายไดรวมและสวนแบงผลกําไรสุทธิ  
ในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

15,117,328,265  9,232,432,660 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ  6,792,241,503  6,142,120,802 
กําไรตอหุน  12.90 11.67 

   
   หลังจากนั้น ประธานขอใหนายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นําเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท  ซึ่งนายชัยพัฒนฯ รายงานวา คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี
จาก PwC โดยการซักถาม ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน เพื่อใหความมั่นใจวารายงาน
การเงินของบริษัทมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ เชื่อถือไดและเปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวน
และเพียงพอ และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งรายละเอียด   งบ
การเงินอยูในหนังสือรายงานประจําปหนา 153-209 แลว 

 
  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    ซึ่งมี
ผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
 
 

คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย สอบถามประเด็นตางๆ  ดังนี้  
1. ตามที่รายงานประจําปหนา 160 งบกระแสเงินสด ไดแสดงรายการผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ป 2553 จํานวน (42,294,026) บาท แตในป 
2552 รายการดังกลาวมีจํานวนเปนศูนย ขอทราบผลกระทบดังกลาวเปนของบริษัท
ใด และเหตุใดในป 2552 งบการเงินจึงไมปรากฏรายการประเภทนี้ 

2. ตามที่รายงานประจําปหนา 160 งบกระแสเงินสด แสดงรายการเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและกิจการรวมคา จํานวน (2,650,733,492) บาท  แตในหนา 181 ระบุวาจัดต้ัง
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บริษัทนอรท โพล อินเวสทเมนท จํากัดซึ่งมีทุนชําระแลว 5,770 ลานบาท  เหตุใด
จํานวนจึงแตกตางกันมาก   ควรเปนจํานวนเงินลงทุนใชไปที่สอดคลองกันหรือไม 

3. ตามที่รายงานประจําป หนา 178 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10 ลูกหนี้การคา 
สุทธิ แสดงรายการลูกหนี้เกินกําหนดกวา 12 เดือน จํานวน 330,475 บาท ขอทราบ
วา เปนลูกหนี้รายใด  มีขอโตแยงอยางใด และจะมีโอกาสไดรับชําระมากนอย
เพียงใด ตามที่แสดงรายการดังกลาวนาจะมีอายุหนี้เกินกวา 2 ปแลว 

4. ตามที่รายงานประจําป หนา 193 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 16 สินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น แสดงรายการที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต จํานวน 322,071,012 บาท 
ขอทราบวา เปนรายการที่ดินอยูที่ใดบาง มีประมาณการ หรือกรอบเวลาที่จะใช
ประโยชนในอนาคตอยางใดหรือไม  และมีการประเมินถึงการดอยคาโดยผูประเมิน
อิสระบางหรือไม 

5. ตามที่รายงานประจําป หนา 197 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 22 คาใชจายตาม
ลักษณะ ในงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงรายการคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
จํานวน 477,030,452 ในป 2552 จํานวน 277,076,690 บาท แตในป 2551 มี
จํานวน 239,454,135 บาท   ซึ่งคาใชจายในป 2552 เพิ่มจากป 2551 ประมาณ 37 
ลานบาท  เหตุใดคาใชจายดังกลาวในป 2553 จึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2552 มาก
ถึง 200 ลานบาท 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้  
1. รายการที่ เกิดขึ้นเปนผลจากการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับการลงทุนใน

ตางประเทศ  สําหรับป 2552 กิจกรรมของเอ็กโก บีวีไอ มีจํานวนนอยมากจึงไมได
นํามารวมในงบการเงินรวมของบริษัท โดยนําเพียงงบการเงินของโคแนล โฮลดิ้ง 
คอรปอเรชั่นมารวมในงบการเงินรวมของบริษัท แตในป 2553 มีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในเอ็กโก บีวีไอ มากขึ้น จึงมีการนําเอ็กโก บีวีไอเขามารวมในการจัดทํางบการเงิน
รวมของบริษัทดวยจึงทําใหเกิดตัวเลขการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน
ประมาณ 43  ลานบาท  เนื่องจากเอ็กโก บีวีไอใชเงินสกุลเหรียญสหรัฐ    

2. เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาประมาณ 2,600 ลานบาทสวนใหญเปนเงิน
ลงทุนในการซื้อหุนเพิ่มเติมในโครงการน้ําเทิน 2 จํานวนรอยละ 10 จากบริษัท อิตา
เลียนไทยดิเวล็อปเมนต จํากัด (มหาชน)  สําหรับการตั้งบริษัท บริษัทนอรท โพล 
อินเวสทเมนท จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 5,770 ลานบาท 
เนื่องจาก  เปนการปรับโครงสรางการลงทุนในตางประเทศ โดยเอ็กโกเปนผูถือหุน
ทั้งหมดในบริษัท นอรท โพล อินเวสทเมนท จํากัด ซึ่งมูลคาทุนจดทะเบียน      5 
พันกวาลานบาทนั้น มาจากการตีมูลคาหุนของเอ็กโก บีวีไอ ที่มีทรัพยสินเปน Conal 
กับ Quezon โดยที่การทํารายการจดทะเบียนต้ังบริษัท นอรท โพล อินเวสทเมนท 
จํากัด และการโอนหุน เอ็กโก บีวีไอมาให บริษัทนอรท โพล อินเวสทเมนท จํากัด
นั้น สามารถทําไดพรอมกัน ดังนั้น จึงไมมีเงินสดในการลงทุนเพิ่มขึ้นแตอยางใด 

3. รายการลูกหนี้การคาเกินกําหนดกวา 12 เดือน จํานวน 330,475 บาท เปนลูกหนี้
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ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ซึ่งอยูในนิคมอุตสาหกรรมระยองซึ่งบริษัท
อยูระหวางติดตามการชําระเงิน 

4. รายการที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตจํานวน 322 ลานบาทประกอบดวยที่ดินของ
โครงการปลวกแดง จังหวัดระยอง จํานวน 166 ลานบาท โครงการจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 61 ลานบาท และที่ดินที่อําเภอบานบึง จังหวัดระยอง จํานวน 95 
ลานบาท 

5. เนื่องจากบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ผลิตไฟฟา ระยอง จํากัดในเดือน
ตุลาคม 2552 จึงทําใหมีการรับรูคาใชจายทางดานพนักงานเพิ่มขึ้นโดยในป 2552 
รับรูคาใชจายในไตรมาส 4  และในป 2553 มีการรับรูคาใชจายทั้งป  

คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามขอมูลในหนังสืองบการเงินประจําป 2553 
ดังนี้ 
1. ตามที่หนังสืองบการเงินประจําป 2553 หนา 31 แสดงหัวขอสวนแบงกําไรสุทธิใน

สวนไดเสียในกิจการรวมคา ขอทราบวา เหตุใดจึงใชหัวขอสวนแบงกําไรสุทธิฯ 
2. ขอทราบวา มีการปรับปรุงตัวเลขในชองงบการเงินรวมในป 2552 ในหัวขอสวนแบง

กําไรสุทธิในสวนไดเสียในกิจการรวมคา ที่แสดงหนังสืองบการเงินประจําป 2553 
หนา 31 หรือไม 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้  
1. เนื่องจากยอดเงินจํานวน 6,122,151,611 บาทเปนยอดรวมจากกิจการรวมคาซึ่ง

บางบริษัทมีผลกําไรบางบริษัทขาดทุน ซึ่งจะถูกรวมอยูในยอดเดียวกันโดยไมไดมี
การแบงแยกการแสดงรายการระหวางกิจการที่มีกําไรและและกิจการที่ขาดทุนเปน
คนละบรรทัด จึงใชคําวา สวนแบงกําไรสุทธิฯ 

2. ชองงบการเงินรวมป 2552 ในหนังสืองบการเงินประจําป 2553 แสดงยอดรวมของ
กิจการที่ขาดทุนและกิจการที่มีกําไรใหรวมอยูในยอดเดียวกันโดยไมมีการแยกเปน
คนละบรรทัดดังเชนที่รายงานในหนังสือรายงานประจําป 2552 อยางไรก็ตาม
ยอดเงินที่แสดงเปนยอดเงินเดิมโดยมิไดมีการปรับปรุงแตอยางใด 

คําถาม: นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามขอมูลในหนังสือรายงานประจําป 
2553 ดังนี้ 
1. ตามที่ขอมูลในหนังสือรายงานประจําป 2553ในหนา 178 หมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 11 น้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุสํารองคลังสุทธิ  ไดแสดงคาเผื่อวัสดุสํารอง
คลังลาสมัย จํานวน 720,157,771 บาทนั้น ขอทราบรายละเอียดรายการดังกลาววา 
คืออะไร 

2. ตามที่ขอมูลในหนังสือรายงานประจําป 2553ในหนา  179  หมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสุทธิ  ได
แสดงคาเผื่อการดอยคาจํานวน  47.82 ลานบาทนั้น ขอทราบรายละเอียดรายการ
ดังกลาววา คืออะไร 
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คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้ 

1. วัสดุสํารองคลังลาสมัย จํานวน 720 ลานบาท เปนคาตัดจําหนายอุปกรณอะไหลของ
โรงไฟฟา ซึ่งมีโอกาสที่จะเสื่อมคาได ดังนั้น ทางดานบัญชีตองมีการประมาณการคา
ลาสมัยของอุปกรณดังกลาวไว 

2. คาเผื่อการดอยคาจํานวน 47.82 ลานบาทเปนเงินสํารองการดอยคาของเงินลงทุนใน
ประเทศฟลิปปนส ในบริษัทโคแนล โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น 

 

 
  เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลวตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป 2553 ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอง
ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท     
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 383,901,329                96.492 
ไมเห็นดวย 0 0.000 
งดออกเสียง 13,957,150 3.508 
รวมจํานวนเสียง 397,858,479    100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
 
  ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  บริษัทมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการประจําป 2553 
รวมทั้งสิ้น 6,792 ลานบาทเทากับ 12.90 บาทตอหุน โดยเมื่อบวกกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
33,152 ลานบาทแลว คิดเปนกําไรสะสมของงบการเงินรวมกอนการจัดสรรจํานวน 39,944 ลานบาท โดย
บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ลานบาทซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว     
 
   ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินไดหรือในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไม
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มีเหตุจําเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ   
 

โดยที่บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร และบริษัทมี
กระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได  รวมทั้งไดพิจารณาแผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของ
บริษัทแลว เห็นสมควรจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2553 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 5.25 บาท  
คิดเปนรอยละ 41 ของกําไรสุทธิและคิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 2,764 ลานบาท  ซึ่งสูงกวา
สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิในป 2552 ที่จายในสัดสวนรอยละ 35 ของกําไรสุทธิ  ทั้งนี้ ผูถือ
หุนจะไดรับเงินปนผลในอัตราเทากับเงินปนผลในรอบป 2552  
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดอนุมั ติการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผล
ประกอบการครึ่งปแรกในอัตราหุนละ 2.50 บาทเปนเงินปนผลที่ไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,316 
ลานบาท โดยจายเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2553 ดังนั้นเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 
จะจายไดอีก 2.75 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 1,448 ลานบาท ซึ่งไมเกินจํานวนกําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะบริษัท โดยกําหนดจายในวันที่  4 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ขอมูลการเปรียบเทียบกับอัตรา
การจายเงินปนผลในปที่ผานมาเปนดังนี้  

 
รายละเอียดการจายเงินปนผล  ป 2553  ป 2552 

กําไรสุทธิ  (ลานบาท) 6,792 7,936 
จํานวนหุน (หุน) 526,465,000 526,465,000 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 12.90 15.07 
อัตราเงินปนผลจายตอหุน  5.25 5.25 
(บาท) 2.50 2.75 2.50 2.75 
รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 2,764 2,764 
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 41 35 

 
  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    ซึ่ง
ไมมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะใดๆ  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2553 ดัง
รายละเอียดขางตน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิและประกาศจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานครึ่งปหลังของป 2553 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 2.75 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 
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1,448 ลานบาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 384,080,276 96.532 
ไมเห็นดวย 770 0.000 
งดออกเสียง  13,796,451 3.468 
รวมจํานวนเสียง 397,877,497  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 
2551  ตามลําดับ ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา  เพื่อให
การปฏิบัติงานสอบบัญชีภายในกลุมบริษัทมีความตอเนื่องจึงพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก PwC  
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ตอเนื่องจากป 2553  เนื่องจากเห็นวา ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อมี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระและเปนกลาง มีประสบการณในงานสอบบัญชี ใหบริการที่ดี 
สามารถใหคําปรึกษาแนะนําที่มีประโยชน มีผลงานดานการตรวจสอบที่มีคุณภาพนาพอใจ และสงมอบ
งานไดรวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เปนบริษัทที่ใหบริการงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดับสากล เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  โดยมีคาธรรมเนียมการสอบบัญชีในป 2554 
จํานวน 1,986,390 บาท  ทั้งนี้ อัตราคาสอบบัญชีสําหรับงานที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานเหมือนกับป 
2553 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3  หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 63,990 บาท ซึ่งสอดคลองกับบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ธุรกิจพลังงานที่อัตราคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเชนกัน    
 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีสังกัด PwC ไดรับการแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ของบริษัท
ยอยรวม 8 บริษัทไดแก บริษัท  ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส 
จํากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด  บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี่ 
จํากัด บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  และบริษัท เอ็กโกอินเตอรเนชั่น
แนล (บีวีไอ) จํากัด  ซึ่ง PwC และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยไม
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มีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บริษัทดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด นอกจากนี้  ฝาย
บริหารไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบวา การจางสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดและ
กิจการที่เกี่ยวของกับสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดเพื่อใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบ
บัญชีในปที่ผานมาไมเปนสาระสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงแหงผลประโยชนและไมเปนการตรวจสอบ
งานของตนเอง  ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระและความเปนกลางในการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี  
   

 นายชัยพัฒนฯ แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวาเนื่องจากมักจะมีผูถือหุนขอทราบรายละเอียด
ของรายการการใหบริการอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทจึงขอแจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 
• คาที่ปรึกษาดานโครงการลงทุนในตางประเทศ จํานวน 20,885,145 บาท   
• คาที่ปรึกษาตรวจสอบฐานะทางการเงินโครงการลงทุนในตางประเทศ จํานวน 3,380,036 บาท   
• คาตรวจสอบงบการเงิน บริษัท น้ําเทิน 2 เพาเวอร จํากัด เพื่อการจัดทํางบการเงินรวม จํานวน 

583,583 บาท 
• คาผูตรวจสอบงานประชุมสามัญผูถือหุน จํานวน 50,000 บาท 
• คาตรวจสอบผลการดําเนินงานของ บริษัท รอยเอ็ดกรีน จํากัด นําสงคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนจํานวน 47,250 บาท 
 
ทั้งนี้ รายการการใหบริการอื่นรวมเปนเงิน 24,946,014 บาท  
 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีในนาม PwC เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก
นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 (เปนปที่สามติดตอกัน)            
นายประสัณห  เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051  และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3977  โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,986,390 บาท และคาใชจายอื่นใน
งานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในตางประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได    ให PwC  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตทาน
อื่นแทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  รวมท้ังเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวมและ
กิจการรวมคาที่เกิดขึ้นใหมในป 2554 ดวย 
 
  จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ซึ่งไมมีผูเขาประชุมสอบถามหรือใหขอเสนอแนะอื่นใด   ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงต้ัง
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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  2554 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,986,390 บาท และคาใชจายอื่นใน
งานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานในตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบหาก PwC 
จะตองจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนในกรณีที่ผูสอบบัญชีทั้ง 
3 ทาน ไมสามารถปฏิบัติงานได   รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบ
การเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นใหมในป 2554   
 
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 381,320,836 95.837 
ไมเห็นดวย        4,917,670 1.236 
งดออกเสียง 11,646,791 2.927 
รวมจํานวนเสียง 397,885,297 100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   
 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17  กําหนดใหกรรมการ
ของบริษัทออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนจํานวนหนึ่งในสาม   ซึ่งใน
การประชุมครั้งนี้   มีกรรมการที่ครบวาระจะตองออกจากตําแหนง 5 ทาน ไดแก  
 

1. นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และ

    กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 
3. นายโทชิโร คุดามะ   กรรมการ 
4. นายอาคิโอะ มัตสึซาก ิ  กรรมการ  
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5. นายเรียวตะ ซากากิบาระ กรรมการและกรรมการลงทุน 
   
 เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการไดโดยสะดวกและเพื่อความ
โปรงใส กรรมการที่พนวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกหองประชุม   
 

 ประธานแถลงเพิ่มเติมวา  บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญชวนใหผูถือหุน
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการระหวางวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2553 – 17 มกราคม 2554  แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ    ในการนี้ 
คณะกรรมการบริษัทโดยไมรวมกรรมการผูมสีวนไดเสียในกรณีนี้ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการเลือกต้ังกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนง  โดยคํานึงถึงองคประกอบของกรรมการที่จะเปนประโยชนแกการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้ง
ความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผานมา และเสนอที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ทานไดแก นายชัยพัฒน สหัสกุล นายไพบูลย ศิริภาณุ
เสถียร นายโทชิโร คุดามะ  นายอาคิโอะ มัตสึซากิ  และนายเรียวตะ ซากากิบาระ ใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่งเพื่อความตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ เนื่องจากมีคุณสมบัติตามที่บริษัท
กําหนด มีความรอบรูในธุรกิจและไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ โดย
นายชัยพัฒน สหัสกุล นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร ซึ่งเปนกรรมการครบป มีผลการประเมินกรรมการเปน
รายบุคคลในเกณฑดี และมีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
 ทั้งนี้ บริษัทไดนําเสนอขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อแตละทานตามสิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม 
 
  ประธานไดเปดโอกาสให ผูถือหุนอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแตละทานซึ่งมีผูเขา
ประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้   

1. บริษัทไดกําหนดจํานวนวาระสูงสุดที่กรรมการอิสระจะไดรับการเลือกต้ังหรือไม  ถา
ไมมี คณะกรรมการมีแนวคิดที่จะทบทวนใหมีการจํากัดกําหนดจํานวนวาระสูงสุดไว
บางหรือไม 

2. ผูที่ไดรับการเสนอชื่อรายนายชัยพัฒน  สหัสกุล ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5 
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ แจงวาดํารงตําแหนงมาแลว 3 วาระ รวม 9 ป และ
หากรวมวาระที่ 4 ในครั้งนี้ที่ไดรับการเสนอชื่อเขามาดวย จะรวมเปนจํานวนถึง 12 
ป  จึงขอทราบผลงานที่เปนรูปธรรมที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ ตามลําดับ
ความสําคัญ 3 ผลงานในวาระการดํารงตําแหนงกรรมการของทานในชวง 9 ปที่ผาน
มา 

3. ผูที่ไดรับการเสนอชื่อรายนายไพบูลย  ศิรภาณุเสถียร ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 
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5 ผลงานป 2553 แจงวา “ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเฉพาะดานวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟา”  แตจาก
ประวัติการทํางานของทานเปนกรรมการในบริษัทหลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และบริษัทหลักทรัพยสินเอเชีย จํากัด  ทานนาจะมีความ
เชี่ยวชาญในการเงินการลงทุนตามสมควร  จึงขอทราบวาเหตุใดจึงไมมีขอเสนอแนะ
ในดานนี้ตอบริษัทฯ จากทานบางในป 2553 

 
คําตอบ: ประธานกรรมการไดชี้แจง ดังนี้  

1. บริษัทไดปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระโดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระไวไมเกิน 3 วาระโดยใหเริ่มนับวาระต้ังแตวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2554 เปนตนไป 

2.  ผลงานที่สําคัญของนายชัยพัฒน สหัสกุล ในรอบ 9 ปที่ผานมาที่เปนรูปธรรม ไดแก 
การดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรับผิดชอบในการสอบทาน
ใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางเพียงพอและถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ 
มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ   รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง 
และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในชวงที่ผาน
มาบริษัทไดรับการยกยองในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กลาวมาแลวใน
ระเบียบวาระที่ 2   

3. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร มีความรอบรูในทั้งในเรื่องวิศวกรรมตามสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาและดานการเงินตามประสบการณการเปนกรรมการในสถาบันการเงิน 
และในชวงที่ผานมาไดใหขอแนะนําเรื่องการบริหารเงินสดใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

 
ทั้งนี้ ในการพิจารณานําเสนอแตงต้ังกรรมการ บริษัทจะพิจารณาจากองคประกอบของ
คณะกรรมการ คุณสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผานมาซึ่งสัดสวน
กรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการผูมีความเชียวชาญดานวิศวกรรมและวิทยาการ
พลังงาน เศรษฐศาสตรและการเงิน และกฎหมายและรัฐศาสตรในสัดสวนรอยละ 47, 33 
และ 20   
 

คําถาม: นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้   
1. การแตงต้ังกรรมการผูแทน  TEPCO ไดแก นายโทชิโร คุดามะ และนายอาคิโอะ 

มัตสึซากิ  จะมีปญหาหรือไม เนื่องจากปจจุบันมีขาววารัฐบาลญี่ปุนจะเขาไปถือหุน 
ใน TEPCO   

2. เหตุใดนายเรียวตะ ซากากิบาระ กรรมการผูแทนจาก MC ซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการได 2 เดือนจึงลาออกจากตําแหนงกรรมการ 

คําตอบ: นายอัศวิน คงสิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดชี้แจงวา  
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1. TEPCO ยังไมมีนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงการลงทุนในเอ็กโก ตามที่นายโทชิโร  
คุดามะ กรรมการผูแทนจาก TEPCO ไดตอบคําถามไวในระเบียบวาระที่  2 ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลวเห็นวานายโทชิโร  
คุดามะ และนายอาคิโอะ มัตสึซากิ มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมที่จะ
สรางความเขมแข็งในการกํากับดูแลกิจการของเอ็กโก และไมมีคุณสมบัติตองหาม
ตามที่กฎหมายกําหนดไว จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหบุคคลดังกลาวไดรับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการอีก 1  วาระ  

2. นายเรียวตะ ซากากิบาระ เปนกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงแทนนายชินจิ ซึจิยะ ซึ่ง
ลาออกจากตําแหนงกรรมการเพื่อไปปฏิบัติหนาที่อื่น จึงมีวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของนายชินจิ ซึจิยะ ซึ่งจะครบ
วาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ดังนั้น การพนจากตําแหนงของ
นายเรียวตะ ซากากิบาระ จึงเปนการพันจากตําแหนงเนื่องจากถึงคราวตองออก
ตามวาระ และไมใชการลาออกจากตําแหนง 

 
 
เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานไดเชิญกรรมการทุกทานกลับเขาที่ประชุม และเสนอท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังกรรมการเขาใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงเปนรายบุคคลตามลําดับ 
โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม :       ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติใหกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก 
นายชัยพัฒน สหัสกุล นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร นายโทชิโร คุดามะ  นายอาคิโอะ มัตสึซากิ  และนาย
เรียวตะ ซากากิบาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง โดยนายชัยพัฒน สหัสกุลและนายไพบูลย       
ศิริภาณุเสถียร เปนกรรมการอิสระ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแตละทาน ดังนี้  
 

ชื่อกรรมการ 
 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

งดออกเสียง 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

1. นายชัยพัฒน สหัสกุล 
    กรรมการอิสระ 

382,831,026 
(96.216) 

1,234,170 
(0.310) 

13,820,501 
(3.473) 

397,885,697 
(100.000) 

2. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร 
    กรรมการอิสระ 

381,591,956 
(95.905) 

1,688,300 
(0.424) 

14,605,441 
(3.671) 

397,885,697 
(100.000) 

3. นายโทชิโร คุดามะ   
   กรรมการ 

381,864,886 
(95.974) 

1,407,370 
(0.354) 

   14,613,441 
(3.673) 

397,885,697 
(100.000) 

4. นายอาคิโอะ มัตสึซากิ   
    กรรมการ 

381,864,886 
(95.974) 

1,407,370 
(0.354) 

   14,613,441 
(3.673) 

397,885,697 
(100.000) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 25                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 
วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2554 
 

ชื่อกรรมการ 
 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

งดออกเสียง 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

5. นายเรียวตะ ซากากิบาระ 
   กรรมการ 

381,864,886 
(95.974) 

1,406,600 
(0.354) 

   14,614,211 
(3.673) 

397,885,697 
(100.000) 

 
 
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 2547 และเปนอัตราที่สอดคลองกับบริษัทในภาคพลังงาน 

 

2. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจําป 2553 ใหเทากับวงเงินโบนัสประจําป  2552 ที่
ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน คือจํานวน 20 ลานบาท โดยพิจารณาจากการสรางความเติบโตใหกับบริษัท 
ความสําเร็จในการไดรับการยกยองเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี ราคาหุนที่เพิ่มขึ้นและโบนัส
กรรมการในธุรกิจที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งอัตราการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการ
จัดสรรโบนัสระหวางกันเอง    ทั้งนี้ จํานวนโบนัสดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.29 ของกําไรสุทธิ
และคิดเปนรอยละ 0.7 ของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน  

 

3. คงคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจํานวนครั้งการประชุม 
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ดังนี้  
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คาตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบี้ยประชุม (บาท) คณะกรรมการ 

ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 
คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกร รมกา รส ร รห าแล ะ
พิจารณาคาตอบแทน 

20,000 20,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบตอสังคม 

- - 24,000 24,000 

 

โดยประธานคณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตรารอย
ละ 25 ทั้งนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยที่มีการแตงต้ังใหมหรือเปลี่ยนแปลงระหวางป ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ 
 

4. กรรมการผูจัดการใหญไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไมมี
ขอซักถามจากผูถือหุน ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยมติของ
ระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอยประจําป 2554 และโบนัสกรรมการประจําป 2553 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 384,234,646          96.569 
ไมเห็นดวย 5,500            0.001 
งดออกเสียง 13,645,551                 3.430 
รวมจํานวนเสียง 397,885,697           100.000 
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ระเบียบวาระที่  8 เรื่องอื่นๆ 
 
 ประธานไดแจงที่ประชุมวา ไดประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ แลว มีผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะจะเสนอใหพิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม ซึ่งไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปด
โอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วๆ ไปได ปรากฏวามีผูถือหุนรายยอยไดสอบถาม
ขอมูลและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัทในเรื่องตางๆ   ซึ่งประธานและฝายบริหาร ชี้แจงให 
ผูถือหุนทราบ สรุปได ดังนี้ 
 
คําถาม: นางกัลยา ผกากรอง ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอย สอบถามขอมูลในหนังสือ

รายงานประจําป 2553 หนา 178 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 น้ํามันเชื้อเพลิง
และวัสดุสํารองคลังสุทธิ  โดยขอทราบหลักเกณฑการจัดวัสดุสํารองคลังลาสมัย และจาก
หลักเกณฑดังกลาวจะทําใหคาวัสดุสํารองคลังลาสมัยป  2554 เพิ่มจากป  2553 อยางไร
หรือไม 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวาหลักเกณฑวัสดุสํารองคลังลาสมัย ใช มูลคาสุทธิของวัสดุสํารองคลัง
หารดวยจํานวนปของอายุสัญญาซื้อขายไฟฟาที่เหลือ ซึ่งมูลคาสุทธิของวัสดุสํารองคลัง
ในป 2553 และ  2554 นาจะใกลเคียงกัน  

คําถาม: นางฐานียะ เตชะวิภู ผูถือหุนรายยอย สอบถามในประเด็น ดังนี้  
1. แสดงความชื่นชมที่บริษัทนําระบบการตอบรับการเขารวมประชุมลวงหนาผานระบบ 

IVR ของ TSD เขาใชงาน และขอทราบจํานวนผูใชงานระบบดังกลาวในป  2554  
2. เสนอใหบริษัทจัดทํางบการเงินใหเร็วขึ้นเพื่อใหบริษัทจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

ใหเร็วขึ้นกอนเดือนเมษายนหรือจัดประชุมผูถือหุนในวันเสารไดหรือไม 
3. ขอใหบริษัทถายทอดการประชุมผูถือหุน ไดหรือไมเพื่อใหนักลงทุนตางชาตินัก

ลงทุนตางจังหวัดไดรับทราบขอมูล  
4. ขอใหบริษัทเขารวมงานพบปะผูบริหาร (Opportunity Day)  
5. ขอทราบขอมูลโครงการโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลของบริษัทวามีที่ไหนบาง 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้  
1. จากสถิติที่ผานมามีจํานวนผูถือหุนที่แจงความประสงคเขารวมประชุมลวงหนาผาน

ระบบ IVR ของ TSD มารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทครบจํานวน  อยางไรก็ตาม 
ที่ผานมาพบวามีผูถือหุนใชระบบ IVR นอยมากซึ่งระบบดังกลาวจะช วยใหบริษัท
สามารถทราบจํานวนผูที่ประสงคจะเขารวมประชุมผุถือหุนซึ่งบริษัทจะสามารถจัดเตรียมงาน
เพื่อรับรองผูถือหุนไดอยางถูกตอง จึงขอเชิญชวนใหผูถือหุนใชระบบดังกลาวสําหรับ
การแจงความประสงคเขาประชุมลวงหนาในป 2555 

2. ก.ล.ต. สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไดจัดทําคูมือการ
จัดประชุมผูถือหุน โดยใหขอแนะนําวา บริษัทไมควรกําหนดวันประชุมในชวง
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วันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยที่ติดตอกันต้ังแต 3 วัน
ทําการขึ้นไปซึ่งผูถือหุนอาจไมสะดวกเขารวมประชุม ทั้งนี้ บริษัทรับที่จะไป
ตรวจสอบขอมูลเรื่องขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
เพื่อกําหนดวนประชุมผูถือหุนที่สะดวกและเหมาะสมตอไป  

3. ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นบริษัทไดนําเทปบันทึกการประชุมผูถือหุนขึ้นบนเว็บ
ไซดของบริษัท ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถแจงความประสงคเพื่อขอรับเทปบันทึกการ
ประชุมไดที่ฝายเลขานุการบริษัท หรือ สวนนักลงทุนสัมพันธ    นอกจากนี้ บริษัทได
ทําการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางละเอียดและจัดสงใหผูถือหุนรับทราบ
ในเวลาที่กําหนด      

4. บริษัทไดจัดใหผูบริหารพบนักลงทุนทุกไตรมาสซึ่งผูถือหุนสามารถรับทราบขาวสาร
ขอมูลกิจกรรมของ   เอ็กโกไดจากเว็บไซดของบริษัท ในหนานักลงทุนสัมพันธและ
ขาวสารของเอ็กโกในชองทางอื่นๆ  

5. กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงวาบริษัทไดดําเนินงานโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล ดังนี้  
• โรงไฟฟารอยเอ็ดกรีน เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กประเภทพลังงาน

หมุนเวียนต้ังอยูในจังหวัดรอยเอ็ด มีกําลังผลิตติดต้ัง 9.9 เมกะวัตต ซึ่งใชแกลบ
เปนเชื้อเพลิงหลัก และจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก กฟผ. ในปริมาณ 
8.8 เมกะวัตต ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 21 ป 

• โรงไฟฟากัลฟยะลากรีนเปนผูผลิตไฟฟารายเล็กประเภทพลังงานหมุนเวียน
ต้ังอยูในจังหวัดยะลา มีกําลังผลิตติดต้ัง 23 เมกะวัตต ซึ่งใชเศษไมยางพารา
เปนเชื้อเพลิงหลัก และจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก กฟผ. ในปริมาณ 
20.20 เมกะวัตต ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 25 ป 

 
นอกจากนี้ บริษัทอยูระหวางการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ไดแก โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ซึ่งต้ังอยูในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่
ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในปจจุบัน มีกําลังผลิตติดต้ัง 55 เมกะวัตต และมีแผนงานที่
จะขยายกําลังผลิตเปน 63 เมกะวัตต รวมทั้งไดอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการ
ลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานลมที่จังหวัดนครราชสีมา  

   
 หลังจากที่ฝายบริหารไดตอบคําถามของผูถือหุนครบถวนแลว กรรมการผูจัดการใหญ

แจงผูถือหุนทราบวา บริษัทจะนําผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหไปเยี่ยมชมโรงไฟฟาแกงคอย 2 ใน
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
หนาหองประชุม หรือดูรายละเอียดไดจากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซตของบริษัทที่ www.egco.com   
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 29                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 
วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2554 
 
 ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดประชุมและ
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอบริษัท 
 
เลิกประชุมเวลา 16:45 น. 
 
 
 อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุน มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 411 ราย 
และ 544 รายตามลําดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปน 955 รายนับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 395,885,697 
หุน คิดเปนรอยละ 75.577 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
 
 
 
 

    ลงลายมือชื่อ                                       ประธานที่ประชุม 
           (นายพรชัย รุจิประภา) 
 
 
 
 
รับรองขอความถูกตอง 
 
 
 
------------------------------ 
  (นายวินิจ แตงนอย) 
กรรมการผูจัดการใหญ 
 


