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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2554 
ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมื่อวันที่  21 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอลล ์  
โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร   โดย
มผีูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 322 รายและโดยการมอบฉันทะ 485 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 807 
รายนับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ 393,950,233 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 74.83 จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทัง้หมด  ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  โดยมนีายพรชยั รุจปิระภา ประธานกรรมการ
บรษิทั   ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธาน”)   
 
 ก่อนการเปิดประชุม บรษิทัไดนํ้าเสนอวดิทิศัน์เกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัและ
บรษิทัในกลุ่มและไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบเรื่องรายละเอยีดทางหนีไฟของหอ้งประชุมเพือ่ความปลอดภยั 
รวมทัง้ขอความร่วมมอืจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมในการกรอกแบบประเมนิผลการประชุมผูถ้ือหุ้นประจําปี 
2554 เพือ่บรษิทัจะไดนํ้าขอ้มลูมาปรบัปรุงใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในปีต่อไป  
  
 จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบรษิทัที่เขา้ร่วมการประชุม   
ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  
 
1. นายอศัวนิ คงสริ ิ กรรมการอสิระ  รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกํากับดูแล
กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. นายชยัพฒัน์ สหสักุล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายฮเิดเอก ิโทมกุิ กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการลงทุน 
4. นายเรยีวตะ ซากากบิาระ กรรมการ และกรรมการลงทุน 
5. นายโทชโิร ่คุดามะ กรรมการ  
6. นายอาคโิอะ มตัสซึาก ิ  กรรมการ 
7. นายคุรุจติ นาครทรรพ กรรมการ 
8. นายสมบรูณ์ อารยะสกุล กรรมการ กรรมการลงทุน  และกรรมการกํากบัดูแลกจิการ

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
9. นายสหสั ประทกัษ์นุกลู กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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10. นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

11. พลตาํรวจโทพจิาร  จติตริตัน์ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

12. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
13. นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
14. นายวนิิจ แตงน้อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากบั

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
 จากนัน้ นายวนิิจ แตงน้อย กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แนะนําฝา่ยบรหิารของ
บรษิทัทีเ่ขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ชีแ้จงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
1. นายปิยะ เจตะสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการเงนิและบรกิารองคก์ร 
2. นายจอหน์ พาลุมโบ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 
3. นายวรวทิย ์โพธสิขุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิในประเทศ 
4. นายชุมศกัดิ ์ดสีดุจติ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

และผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าระยอง 
5. นายชาญกจิ เจยีรพนัธุ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จาํกดั 
6. นายวชัรพงศ ์ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

และกรรมการผู้จ ัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอรว์สิ จาํกดั  

 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บรษิทัได้เชญินางสาวแน่งน้อย เจรญิทวทีรพัย์ และ
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันสุข จากบรษิทัไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (“PwC”) ซึ่ง
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้เกีย่วกบังบการเงนิ  รวมทัง้ได้
ว่าจ้างบรษิทัที่ปรกึษากฎหมายและภาษีอากรไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จํากดั  โดยมนีางวรรณิภา  
ร่วมรงัษ ีและนายสมชาย สถริมงคลกุล  เป็นผูต้รวจสอบการประชุมเพือ่สอบทานกระบวนการตรวจสอบ
เอกสารของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ รวมทัง้การนับองคป์ระชุมผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเพือ่ความ
โปร่งใสและการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีส่าํคญั  บรษิทั
จงึดาํเนินการ ดงัน้ี 
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 จดันิทรรศการเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั รวมทัง้จดัใหม้ ี“มุมของผูถ้อืหุน้” ทีบ่รเิวณดา้นหน้า

หอ้งประชุม โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และการเครดติ
ภาษเีงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้   

 เชญินางสาวกาญจนกร พุฒตาลศร ีเจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนการตลาดและลูกค้าสมัพนัธ์จากบรษิัท 
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รบัฝาก”) ซึ่งเป็นนายทะเบยีนของบรษิทั มา
ใหบ้รกิารตอบคําถามแก่ผูถ้อืหุน้เรื่องทะเบยีนหุน้ การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถ้อืหุน้ รวมทัง้บรกิารงาน
ทะเบยีนอื่นๆ  

 

 ในปีน้ี บรษิทัและศูนยร์บัฝากไดใ้หบ้รกิารการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้าผ่าน
ระบบ IVR โดยการตดิต่อ TSD Call Center เป็นปีทีส่ามเพือ่ใหบ้รษิทัทราบจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ลว่งหน้าจะไดจ้ดัรบัรองไดถู้กตอ้ง เพยีงพอและเหมาะสม 
 
 จากนัน้  ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวบุษกร คคนัมพรวงศ ์เลขานุการบรษิทั แจง้  
ที่ประชุมทราบถึงวธิปีฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า      
ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ที่มหีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมาโดยถอืว่าหน่ึงหุน้เท่ากบั
หน่ึงเสยีง ซึง่การลงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณ ีดงัน้ี 
 
1. ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง   ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออก

เสยีงในแต่ละระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมตใินระเบยีบวาระดงักล่าว กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ยกมอืจะถอืว่า 
ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี  
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเอง     
 แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีที่ผูม้อบฉันทะกําหนดการออกเสยีงไวล้่วงหน้าในแต่ละระเบยีบ

วาระนัน้  บรษิทัได้บนัทกึคะแนนเสยีงไวเ้รยีบร้อยแลว้ ผูม้าประชุมที่ได้รบัมอบฉันทะไม่ต้อง
ออกเสยีง  เวน้แต่กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในระเบยีบวาระใด
ไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
เชน่เดยีวกบักรณผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง    

 แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตัง้ให ้         
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่มวีธิกีารออกเสยีงเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสยีง
ไวล้ว่งหน้าแลว้ กไ็มต่อ้งลงมตใินหอ้งประชุม 

 
 บริษัทได้กําหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สําหรบัระเบียบวาระการ
เลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทักําหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะใหอ้อกเสยีงในทุกกรณีและเกบ็
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บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการในคราวเดยีวกนั    โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้สง่ใบลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ
ทัง้ชุด โดยไม่ตอ้งฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล   สาํหรบัระเบยีบวาระอื่นๆ บรษิทัจะเกบ็เฉพาะบตัร
ลงคะแนนเสยีงเฉพาะทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุม และจะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัการประชุมเสรจ็สิน้เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั ซึ่งเป็นวธิปีฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี
ของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนและสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”)   ทัง้น้ี หากผูถ้ือหุน้มคีวามจําเป็นต้องกลบัก่อนการประชุมแล้วเสรจ็ 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสง่บตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมดใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่ว้ย    
 
 ทัง้น้ี ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระใหท้ีป่ระชุมทราบหลงัการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ซึง่บรษิทัไดนํ้าระบบ barcode เขา้ใชง้านเพือ่อํานวยความสะดวกแก่    
ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและเพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนน ในการน้ี  เลขานุการบรษิทัขอความ
ร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงค์จะสอบถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในหอ้งประชุม แจง้ชื่อ
และนามสกุลดว้ยเพือ่ประโยชน์ในการบนัทกึการประชุม  
 
 จากนัน้ ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอระเบยีบวาระสาํหรบั
การประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีและการเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ระหว่างวนัที ่2 พฤศจกิายน 2553 - 17 มกราคม 2554  ซึ่งไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อกรรมการบริษัท  นอกจากนัน้ บริษัทได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้า
เกีย่วกบัระเบยีบวาระการประชุม  ซึง่ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามคาํถามลว่งหน้าแต่อยา่งใด 
 

ต่อจากนัน้ ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 
 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2553 
ซึง่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2553 ซึง่บรษิทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.egco.com) 
ตัง้แต่วนัที่  4 พฤษภาคม 2553  และบรษิทัไดด้ําเนินการจดัส่งรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน
เป็นเอกสารเพือ่ตรวจสอบเป็นปีทีส่อง 
 
 ทัง้น้ี ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้นําข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2553 มาดาํเนินการ โดยนายจริพนัธ ์บวับชูา 
ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามวา่ เหตุใดประธานคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเปิดอ่านขอ้รอ้งเรยีนการ
กระทําผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิหรอืระบบการ
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ควบคุมภายในได้แต่เพยีงผู้เดียว และหากมขีอ้ความจํานวนมาก หรอืมเีหตุการณ์เร่งด่วน ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะมเีวลาในการอ่านขอ้ความหรอืไม่นัน้ ประธานไดแ้จง้ที่ประชุมว่า บรษิทัได้
พจิารณาแล้วและเห็นว่าเพื่อความคล่องตัวในการเปิดอ่านข้อร้องเรียนฯ  ในปี 2554 บริษัทได้เพิ่ม
ชอ่งทางใหก้รรมการตรวจสอบทุกทา่นสามารถอ่านขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วได ้
 
 จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ   
ซึ่งปรากฏว่าไม่มคีําถาม  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญั      
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2553 ซึง่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2553 โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนน
เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 
ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย    380,476,185              96.503 
ไมเ่หน็ดว้ย 0               0.000 
งดออกเสยีง      13,787,950               3.497 
รวมจาํนวนเสยีง 394,264,135                100.000 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัทราบรายงานประจาํปี 2553 ของคณะกรรมการบริษทัและรบัทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 
 ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัได้จดัทํารายงานประจําปีใน
รปูแบบ CD ROM  ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา  เพือ่ลดการใชก้ระดาษและประหยดัคา่ใชจ้า่ย โดยบรษิทัจะ
บรจิาคเงนิทีป่ระหยดัไดใ้หมู้ลนิธไิทยรกัษ์ป่าซึ่งมเีจตนารมณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในนาม “ผูถ้อืหุน้
บรษิัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)”   ซึ่งในปี 2553 บรษิทัได้บรจิาคเงนิให้แก่มูลนิธไิทยรกัษ์ป่าเป็น
จํานวน 1,910,688 บาท ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัทํารายงานประจําปีเป็นหนังสอืไวส้่วนหน่ึงเพื่อจดัส่งใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ทีไ่ดแ้จง้ความจาํนงมายงับรษิทั 
 
 จากนัน้ ประธานไดนํ้าเสนอผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2553 ในรูปแบบวดิิ
ทศัน์ และมอบหมายใหน้ายวนิิจ แตงน้อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่นําเสนอกจิการทีจ่ะกระทาํต่อไปในภาย
หน้าของบรษิทัต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปได ้ดงัน้ี 
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1. ผลการดาํเนินงานในปี  2553 
1.1  ผลประกอบการ  
บรษิทัมกีําไรสุทธทิัง้สิน้  6,792 ลา้นบาท ลดลง 1,143 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14 เมื่อเทยีบกบัปี 2552  
โดยสาเหตุหลกัเกดิจากรายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระยอง และบรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร ์จํากดั ลดลง 
จากอตัราค่าไฟฟ้าทีล่ดลง ซึ่งเป็นไปตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีป่ระมาณการไวแ้ลว้ ประกอบกบัตน้ทุน
ขายของบรษิทั กลัฟ์ เพาเวอร ์เจเนอเรชัน่ จาํกดั ทีเ่พิม่ขึน้จากการซ่อมบาํรุงรกัษาหลกั  
 
1.2  กาํลงัผลติ 
บรษิทัยดึมัน่ในการเตบิโตอย่างยัง่ยนืโดย ณ สิน้ปี 2553 บรษิทัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ดําเนินงานแลว้รวม 14 
โรง  ซึ่งคดิเป็นกําลงัผลติตดิตัง้ตามสดัส่วนการถอืหุน้รวมจํานวน 4,361.02 เมกะวตัต์เพิม่ขึน้ 380.38    
เมกะวตัตจ์ากปี 2552 โดยจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย หรอื กฟผ. จาํนวน  
3,931.43 เมกะวตัต์  ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 12.71 ของกําลงัผลติทัง้ประเทศ โดยมเีหตุการณ์ทีส่าํคญัในปี  
2553 ดงัน้ี 
 
1. การซือ้สนิทรพัยข์องโครงการทีเ่ดนิเครือ่งแลว้ 
 การเพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั น้ําเทนิ 2 เพาเวอร ์จาํกดั (“เอน็ทพีซี”ี) จากรอ้ยละ 25 เป็น

รอ้ยละ 35  โดยเอน็ทพีซีดีําเนินโครงการโรงไฟฟ้าน้ําเทนิ 2 ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาวซึ่งมกีําลงัการผลติติดตัง้ 1,086.80 เมกะวตัต์ และเอ็นทพีซีีได้เริม่เดนิเครื่องเชงิ
พาณชิยใ์นวนัที ่30 เมษายน 2553  ปจัจุบนัเอน็ทพีซีนีบัเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน้ําทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเซยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 การเพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ใน บรษิทั เคซอน เพาเวอร ์ (ฟิลปิปินส)์ จาํกดั (“เคซอน”) จากรอ้ยละ 
26 เป็นรอ้ยละ 52.125 โดยเคซอนดาํเนินโครงการซึง่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหนิในฟิลปิปินสซ์ึง่มกีาํลงั
การผลติตดิตัง้ 502.50 เมกะวตัต ์ นอกจากนัน้เอก็โกไดซ้ือ้หุน้ทัง้หมดในบรษิทั Covanta 
Philippines Operating Inc. ซึง่เป็นบรษิทัเดนิเครือ่งและบาํรุงรกัษาทีม่สีญัญาใหบ้รกิารระยะยาว
กบัเคซอน   ทัง้น้ี นบัเป็นครัง้แรกทีเ่อก็โกเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในสนิทรพัยต่์างประเทศ รวมทัง้
เป็นผูด้แูลเรือ่งการเดนิเครือ่งและบาํรุงรกัษาทัง้หมดดว้ย 

 การซือ้หุน้เพิม่เตมิของบรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์ เซอรว์สิ จาํกดั ในบรษิทั เอก็คอมธารา 
จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัผลติน้ําประปาและขายใหก้ารประปาภมูภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบุร ี และ
สมทุรสงคราม ทาํใหส้ดัสว่นการลงทุนเพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 70.07 เป็นรอ้ยละ 74.19  

 
2. การพฒันาโครงการใหม ่
บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งฐานการลงทุนในประเทศไทยใหม้ัน่คง โดยไดย้ืน่ขอ้เสนอการขายไฟฟ้าโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอืโครงการเอสพพีปีระเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2553 ต่อ 
กฟผ. เมือ่เดอืนกนัยายน  2553 และไดร้บัการคดัเลอืกจาํนวน  3 โครงการ ไดแ้ก่  
1. โครงการ TJ Cogen ซึง่มทีีต่ ัง้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี ขนาดกาํลงัผลติ 125  เมกะวตัต ์  
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2. โครงการ  TP Cogen  และโครงการ  SK Cogen  ซึง่มทีีต่ ัง้ทีจ่งัหวดัราชบุร ีขนาดกําลงัผลติ

โครงการละประมาณ  125 เมกะวตัต ์ 
 
โครงการเอสพพี ี ทัง้สามโครงการดงักลา่วขา้งตน้ มกีาํลงัผลติรวมทัง้หมดประมาณ 375 เมกะวตัต ์
และเป็นโครงการทีม่ลีกูคา้รบัซือ้ไฟฟ้าและไอน้ําทีแ่น่นอนแลว้ ซึง่บรษิทัเชือ่มัน่วา่ จะสามารถพฒันา
โครงการใหแ้ลว้เสรจ็ตามที ่กฟผ. กาํหนด 
 
นอกจากโครงการเอสพพีแีลว้ เอก็โกใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพลงังานทดแทน โดยบรษิทัไดถ้อื
หุน้ในบรษิทั พฒันาพลงังานธรรมชาต ิ จาํกดั หรอืเอน็อดี ี ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.33 โดยเอน็อดีเีป็น
เจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีนในปจัจุบนั ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดั
ลพบุร ีมกีาํลงัผลติตดิตัง้ 55 เมกะวตัต ์และมแีผนงานทีจ่ะขยายกาํลงัผลติเป็น 63 เมกะวตัตใ์นอนาคต 
ในรอบปี 2553 งานก่อสรา้งยงัคงดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง และคาดวา่จะสามารถเริม่เดนิเครือ่งเชงิ
พาณชิยส์าํหรบัเฟสแรกในเดอืนพฤศจกิายน 2554 และจะเดนิเครือ่งไดค้รบ 63 เมกะวตัตภ์ายในเดอืน
พฤษภาคม 2555  
 
ทัง้น้ี เอก็โกเป็นผูผ้ลติที่ผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิหลากหลายชนิดมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของภาครฐัในการกระจายการใชเ้ชือ้เพลงิเพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงทางพลงังาน โดย ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2553  โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอก็โก ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาตแิละ
น้ํามนั ถ่านหนิ พลงัน้ํา และพลงังานทดแทนในสดัส่วนรอ้ยละ   69.32,  21.79, 8.47 และ  0.42 
ตามลาํดบั  
 
1.3 มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
บรษิัทได้นําระบบการบรหิารคุณภาพเขา้ใช้งานกบัโรงไฟฟ้าหลกัเพื่อให้กระบวนการผลติไฟฟ้าของ
บรษิทัมคีวามมัน่คงและเชื่อถอืไดอ้ย่างต่อเน่ือง อนัได้แก่ ระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2000      
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004    และระบบการจัดการความปลอดภัย              
และอาชวีอนามยั TIS 18001 & OHSAS 18001: 1999  รวมทัง้ไดด้าํเนินการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ในการเดนิเครื่องกบัโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศ (benchmarking) เพื่อพฒันาและเพิม่
ประสทิธภิาพขององคก์ร  ซึ่งผลจากการนําระบบดงักล่าวเขา้ใชง้าน ทําใหโ้รงไฟฟ้าหลกัของบรษิทัมคี่า
ความพรอ้มจา่ยสงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และลกูคา้อุตสาหกรรม   รวมทัง้
ไมม่อุีบตัเิหตุในบรษิทัยอ่ยทีท่าํใหพ้นกังานของกลุม่บรษิทัตอ้งหยดุงานในชว่งปีทีผ่า่นมา    
 
1.4 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เพราะเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของสงัคมวา่เป็นกลไกสาํคญัทีจ่ะชว่ยผลกัดนัใหก้ารดาํเนินธุรกจิคงอยูแ่ละ
ก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน บริษัทจึงใส่ใจในการพัฒนาสงัคมอย่างต่อเน่ืองเสมอมา ซึ่งครอบคลุมการ
ดาํเนินงาน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
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1. การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2. การพฒันาการเรยีนรูแ้ละสรา้งจติสาํนึกสาธารณะในกลุม่เยาวชน  
3. การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชน 
 
ในปี 2553 กลุ่มเอ็กโก ได้ร่วมกบักระทรวงพลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน (พพ.) รเิริม่โครงการ “หน่ึงป่าตน้น้ํา หน่ึงต้นกําเนิดพลงังาน” เพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา
ขนาดเลก็สาํหรบัชุมชนบนแนวคดิการพฒันาเชงิอนุรกัษ์และพอเพยีง ณ พืน้ทีป่า่ตน้น้ํา นําร่องจาํนวน 
6 แห่ง ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2553 ถงึเดอืนมกราคม 2556 ซึ่งขณะน้ีแลว้เสรจ็ 2 โครงการ ไดแ้ก่
โครงการที่หมู่บา้นสนัดนิแดง อําเภอจอมทอง และบา้นโป่งสะแยน อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยในปี 2554 จะดาํเนินการเพิม่เตมิอกี 2 แหง่ ในจงัหวดัเชยีงใหม ่และจงัหวดันครศรธีรรมราช     
 
1.5 การกาํกบัดแูลกจิการ   
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล เชื่อมัน่ในคุณค่าของคน และมุ่งมัน่ในความ
รบัผดิชอบต่อผูร้ว่มลงทุน ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัการยกยอ่งจากหน่วยงานชัน้
นํามากมายและไดร้บัรางวลัทีน่่าภาคภมูใิจต่างๆ อาท ิ 
 
 บรษิทัจดทะเบยีนยอดเยี่ยมแห่งปีอนัดบั 6 ของประเทศและอนัดบั 4 ของหมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภคจากการจดัอนัดบัโดยวารสารการเงนิการธนาคาร 
 บริษัทไทยที่ดีเด่นอันดับ 8 สําหรบัการปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปนัผลจากนิตยสาร 

FinanceAsia 
 บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมอันดบั 8 ของประเทศของหมวดพลงังานจากการจดัอนัดบัโดย

นิตยสาร Thaicoon 
 บรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ไดด้เียีย่มและสมควรเป็นแบบอยา่งในการประเมนิคุณภาพ

การจดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญั ประจําปี 2553 ประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย โดยไดร้บั
คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

 หน่ึงใน 15 บริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใสจากสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ

 รางวลับรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมดเีด่นสําหรบับรษิทัจดทะเบยีนที่มี
มลูค่าตลาดสงูกว่า  10,000 ลา้นบาท จากงาน  SET Awards จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลท.”) รว่มกบัวารสารการเงนิการธนาคาร 

 การกํากบัดูแลกจิการในระดบัดเีลศิ โดยไดร้บัคะแนนรวม 94 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 
คะแนนในการสาํรวจโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   ซึง่เอก็โกไดร้บัคะแนนเตม็
ใน 2 หมวดคอื สทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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2. แผนการดาํเนินงานในอนาคต 

บริษัทมแีผนงานที่จะเพิม่สดัส่วนของส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการพฒันาหรือซื้อ
โครงการจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนทัง้ในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน โดยพจิารณาจากความเหมาะสม
ของโครงการ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของบริษัทในการสร้างคุณค่าแก่โครงการ 
ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทั และความเสีย่งทีย่อมรบัไดใ้นการดาํเนินการโครงการ  โดยมโีครงการทีอ่ยู่
ระหวา่งการศกึษาและพฒันา ไดแ้ก่ 

2.1 การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของทางเลือกในการพฒันาโครงการโดยใช้พื้นที่เดิมของ
โรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอม 

2.2 การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ หรอื โรงไฟฟ้าเอสพพี ี3 โครงการในจงัหวดัปทุมธานีและ
จงัหวดัราชบุร ีและการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องเอน็อดี ีดงักลา่วแลว้ในขอ้ 1.2 

2.3 การศึกษาการลงทุนในโครงการพลงังานหมุนเวียนอื่นๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมซึง่อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได ้

2.4 การศกึษาโอกาสในการลงทุนในโครงการไอพพีใีนต่างประเทศ เน่ืองจากบรษิทัเป็นผูร้่วมทุนทีม่ ี
ศกัยภาพทัง้ดา้นเทคนิคและเงนิทุน  

 

  นอกจากนัน้ บรษิทัไดพ้ฒันาฐานความรูใ้นเรื่องตลาดพลงังาน โอกาสการลงทุน และ
โครงสรา้งการกํากบัดแูลในประเทศต่างๆ ในภูมภิาคอาเซยีน เพือ่ศกึษาโอกาสการลงทุนในโครงการซึ่ง
จะสรา้งมลูคา่เพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

 
 นอกจากน้ี ประธานกล่าวยนืยนักบัผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบรษิัท และผู้บรหิารได้
บรหิารจดัการบรษิัทเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลเพื่อความ
โปร่งใส และการสร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้แจง้ขอ้มูลเพิม่เตมิว่า บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลสําหรบัผลประกอบการ
ครึง่ปีแรกในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท  เป็นเงนิปนัผลทีไ่ดป้ระกาศจ่ายไปแลว้จาํนวน 1,316 ลา้นบาท โดย
จา่ยเมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2553  
 
 จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    
ซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามคาํถามเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆในหนังสอื

รายงานประจาํปี 2553 ดงัน้ี 
 1. ตามทีบ่รษิทัไดร้ะบุคุณลกัษณะของบุคลากรทีต่อ้งการในรายงานประจําปี หน้า 11 

ภายใตค้าํยอ่ “D-R-I-V-E” (Dynamic, Relationship, Initiative, Vision Focus and 
Excellence) นั ้น บุคลากรของบริษัทฯ มีคุณลักษณะตามที่บริษัทฯ ต้องการ
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ประมาณร้อยละเท่าไร และในส่วนของบุคลากรที่ย ังขาดคุณลักษณะดังกล่าว  
บรษิทัได้ดําเนินการพฒันาบุคลากรกลุ่มนัน้อย่างใดบา้งในปีที่ผ่านมา  และได้ผล
เป็นทีน่่าพอใจมากน้อยเพยีงใด 

2. ตามทีส่ารประธานในรายงานประจาํปี หน้า  21 ระบุวา่ กลุ่มเอก็โกไดจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิทันอร์ท โพล อนิเวสท์เมนท์ จํากดั ในประเทศมอรเิชยีส      และบรษิทั  
นิวโกรทธ ์โคออพเพอเรทฟิ ย.ู เอ. (โคออฟ) และบรษิทันิว โกรทธ ์ บ.ีว.ี (บวี)ี ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด ์นัน้  ขอทราบขอ้ดแีละขอ้เสยีทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัฯ ใน 
2 ประเทศดงักล่าว  และเหตุผลที่บรษิทันอร์ท โพล อนิเวสท์เมนท์ จํากดัมทีุนจด
ทะเบยีนสูงถงึ 5,445.64 ลา้นบาท  ซึ่งสูงกว่าทุนจดทะเบยีนของบรษิทัเอก็โกเอง  
และบรษิทัคาดว่า บรษิทันอร์ท โพล อนิเวสท์เมนท์ จํากดั คาดว่าจะเริม่ลงทุนได้
เมือ่ใด และผลตอบแทนการลงทุนทีค่าดวา่จะไดร้บัประมาณรอ้ยละเทา่ใด   

3. ตามทีร่ายงานประจําปี หน้า 147 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 1. การสอบ
ทานรายงานทางการเงิน ระบุว่า “รวมทัง้ให้การสนับสนุนและติดตามการนํา
มาตรฐานบญัชสีากล (IFRS) มาปฏบิตั”ิ นัน้  ขอทราบวา่คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายถงึวา่สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ นํา IFRS ซึ่งเป็นภาษาองักฤษของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ (IASB, International Accounting Standards 
Board) มาถอืปฏบิตัเิช่นนัน้ใช่หรอืไม ่ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบเพยีงหมายถงึ
มาตรฐานการบญัชฉีบบัต่างๆ ที่สภาวชิาชพีบญัช ีและ ก.ล.ต. กําหนดมาใหถ้อื
ปฏบิตั ิ

4. ตามทีร่ายงานประจําปี หน้า 148 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 7. การสอบ
ทานการกํากบัดูแลที่ดี ได้ระบุว่าการสอบทานในเรื่องดงักล่าว มเีพยีงเรื่องช่อง
ทางการรอ้งเรยีน และการพจิารณาและรบัทราบหนังสอืรบัรองเท่านัน้ ขอทราบว่า
เพยีงการดําเนินการขา้งต้น จะเป็นการสอบทานที่มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลได้
อยา่งไรบา้ง 

คาํตอบ: 1. ฝา่ยบรหิารไดช้ีแ้จงวา่บรษิทัไดพ้ฒันาบุคลากรใหม้คีุณสมบตัทิีต่อ้งการภายใตค้าํยอ่ 
D-R-I-V-E โดยไดต้ัง้เป้าหมายไวใ้นปี 2553 ใหม้พีนักงานทีม่คีุณสมบตัดิงักล่าวใน
สดัส่วนรอ้ยละ 70 ขึน้ไป และใหส้ามารถพฒันาพนักงานใหม้คีุณสมบตัคิรบตามที่
บรษิทักําหนดทัง้หมดในปี  2554 ทัง้น้ี ประธานกรรมการไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่บรษิทั
มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพือ่เตรยีมพรอ้มสาํหรบัการลงทุน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดช้ีแ้จงวา่บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัทัง้ 3  แห่ง เพือ่ใหก้ารลงทุน
ในต่างประเทศมปีระสทิธภิาพและคล่องตวัมากขึ้นเพื่อรกัษาไว้ซึ่งประโยชน์ของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ทุนจดทะเบยีนของบรษิทันอรท์ โพล อนิเวสทเ์มนท ์จาํกดั 
มจีํานวนสงูเพราะไดร้บัการโอนหุน้บรษิทั เอก็โก อนิเตอรเ์นชัน่แนล (บวีไีอ) จาํกดั 
(“เอ็กโก บีวีไอ”) ทัง้หมดซึ่งเอ็กโก บีวีไอ ถือหุ้นในบริษัท เคซอน เพาเวอร ์
(ฟิลปิปินส)์ จํากดัและ โคแนล โฮลดิง้ คอรป์อเรชัน่  ซึ่งมมีลูค่าประมาณ 5,000 
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ลา้นบาท ทัง้น้ี ปจัจุบนัมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 
ของ เอก็โกอยูท่ีป่ระมาณ 5 หมืน่ลา้นบาท 

3. นายชยัพฒัน์ สหสักุล ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า การนํามาตรฐาน
บญัชสีากล (IFRS) มาปฏบิตั ิหมายถึง มาตรฐานการบญัชฉีบบัต่างๆ ที่สภา
วชิาชพีบญัชกีาํหนดมาใหถ้อืปฏบิตั ิ

4. นายชยัพฒัน์ สหสักุล ประธานกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงเรื่องการสอบทานการ
กาํกบัดแูลทีด่วีา่ นอกจากการสอบทานเรื่องช่องทางการรอ้งเรยีน และการพจิารณา
และรบัทราบหนังสอืรบัรองแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ใีนดา้นอื่นๆ เช่น การสอบทานความถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญั
ของงบการเงนิประจาํไตรมาสและประจาํปี  การสอบทานความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน  การกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน การสอบทานใหบ้รษิทั
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  รายการทีเ่กีย่วโยง
หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ และการสอบทานการบรหิาร
ความเสีย่ง  ซึง่ปรากฏในหนังสอืรายงานงบการเงนิประจาํปี 2553 หน้า 23-25 และ
ในหนงัสอืรายงานประจาํปี 2553 หน้า 147-149  

คาํถาม: นายโชคบุญ จติรประดบัศลิป์ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามดงัน้ี 
1. กําไรของบรษิทัทีล่ดลงนัน้เป็นเฉพาะปี 2553 หรอืเป็นจุดเริม่ตน้ของกําไรทีจ่ะลดลง

ในปีต่อๆไป 
2. การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน บรษิทั

หรอืไม ่
3.  การรกัษาระดบักําไรสุทธ ิหมายถงึการรกัษาระดบัก่อนลดหรอืหลงัจากทีก่ําไรสุทธิ

ลดลงแลว้ 
4. สญัญาการซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”)ในต่างประเทศจะมโีครงสรา้งรายไดท้ีท่ยอยลดลง

เชน่เดยีวกบัสญัญา  PPA ในประเทศหรอืไม ่ 
คาํตอบ: 1. ประธานและฝา่ยบรหิารชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ในช่วงปลายอายุสญัญา PPA จะมี

รายไดท้ีล่ดลงซึ่งเป็นเรื่องปกต ิ อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดว้างแผนกลยุทธใ์นการลงทุน
โดยการลงทุนใหเ้หมาะสมเพือ่ทดแทนรายไดท้ีล่ดลง เช่น การศกึษาแนวทางการต่อ
อายุสญัญา PPA ของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมทีจ่ะหมดอายุลง รวมทัง้มี
การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าเอสพพีเีพือ่รกัษาระดบัผลกาํไร 

2. ประธานกรรมการไดช้ีแ้จงวา่จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้สงูสุดเป็นบรษิทั
Tokyo Electric Power Company (“TEPCO”) ซึง่เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนัน้การดําเนินธุรกิจของบริษัทยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศยงัคงเหมอืนเดมิ  

3. ประธานกรรมการไดช้ีแ้จงว่ารายไดใ้นปี 2553 ลดลงเนื่องจากการรบัรูร้ายไดจ้าก  
บแีอลซพีเีริม่ลดลงซึง่เป็นไปตามโครงสรา้งค่าไฟฟ้าซึง่ไดค้าํนวณไวต้ัง้แต่ตน้สญัญา
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แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยงัมรีายได้จากสนิทรพัย์อื่นๆ ที่เพิม่ขึ้นเข้ามาชดเชย 
ทัง้น้ี กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชี้แจงเพิม่เตมิว่า นอกจากจะพยายามรกัษาระดบั
กําไรสุทธแิลว้ จะพยายามรกัษาระดบัการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไม่ใหล้ดตํ่าลง
ดว้ย 

4. ประธานกรรมการไดช้ีแ้จงว่า สญัญา PPA ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั ซึ่ง
บรษิทัไดพ้ยายามดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยการลงทุนในโครงการที่บรษิทั
เหน็วา่มสีญัญา PPA ทีด่ ี

คาํถาม: นายธวชัชยั ชดิเครอื ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า รายไดแ้ละกําไรสุทธขิองบรษิทัในปี 
ปี 2554 จะลดลงหรอืเทา่กบัปี  2553 

คาํตอบ: กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถเปิดเผยประมาณการกําไรได้
เน่ืองจากจะกระทบต่อการซื้อขายและราคาหุน้ของบรษิทั    ทัง้น้ี รายไดข้องบรษิทัจาก
โรงไฟฟ้าในกลุม่ไอพพีจีะเป็นไปตามโครงสรา้งคา่ไฟฟ้าตามสญัญา PPA ซึง่สว่นใหญ่จะ
รบัรูร้ายไดสู้งในช่วง 10 ปีแรกของสญัญา   อย่างไรกต็ามบรษิทัเริม่รบัรูร้ายไดเ้พิม่ขึน้
จากธุรกิจในต่างประเทศ เช่น จากบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จํากัดและ
โรงไฟฟ้าน้ําเทนิ 2 จากการซื้อหุน้เพิม่ขึน้ในปี 2553 ซึ่งจะทําใหบ้รษิทัสามารถรกัษา
ฐานระดบักาํไรได ้

คาํถาม: นายนคร พระประเสรฐิ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถาม ดงัน้ี   
1. ขอทราบความกา้วหน้าการต่อสญัญา PPA ของโรงไฟฟ้าระยอง  วา่บรษิทัไดย้ื่น

ขอ้เสนอเป็นทางการหรอืไม ่จะยืน่เมือ่ไร การเจรจาจะแลว้เสรจ็เมือ่ไร 
2. จะบอกผูถ้อืหุน้ไดไ้หมวา่มอีะไรทีเ่ปลีย่นแปลงหลงัจาก  TEPCO  เขา้มาถอืหุน้ของ

บรษิทั เชน่ โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์
คาํตอบ: 1. ประธานกรรมการชี้แจงว่า คณะกรรมการลงทุน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของ

คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตเิหน็ชอบให้บรษิทัยื่นขอ้เสนอขอต่ออายุสญัญา PPA 
ของโรงไฟฟ้าระยองกบั กฟผ. ซึง่น่าจะทราบผลการพจิารณาภายในปี 2554  

2. นายโทชโิร่ คุดามะ กรรมการผูแ้ทนจาก TEPCO ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีต่ ัง้
คําถามเกี่ยวกบั TEPCO และชี้แจงว่า TEPCO ยงัคงมนีโยบายทีจ่ะลงทุนใน
สนิทรพัยใ์นต่างประเทศ และจะร่วมมอืกบั Mitsubishi Corporation (“MC”) และ 
กฟผ. เพือ่สนบัสนุนใหเ้อก็โกเตบิโตในอนาคตต่อไป 

คาํถาม: นายธรีวตัร พึง่รศัม ี ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถาม ดงัน้ี  
 1. โรงไฟฟ้าเคซอน เหลอือายสุญัญา PPA อกีเทา่ไร 

2. รายไดโ้รงไฟฟ้าระยองลดลงจากโครงสรา้งสญัญา PPA ทําไมจงึเป็นเฉพาะในไตร
มาสที ่4  ปี  2553 ซึง่บรษิทัมกีําไรน้อยมาก เหตุใดรายไดใ้นไตรมาส 4 ของบางปี
จงึยงัคงสงูอยู ่ดงันัน้จะบอกแนวโน้มกาํไรไดอ้ยา่งไร  

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี   
1. โรงไฟฟ้าเคซอน เหลอือายุสญัญา PPA อกี 14 ปี โดยจะหมดอายุสญัญาในปี พ.ศ. 

2568  
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2. แมร้ายไดข้องโรงไฟฟ้าระยองจะทยอยลดลงเมื่อใกลส้นิสุดสญัญา PPA แต่จะมี

รายไดค้งทีทุ่กไตรมาส สาํหรบัสาเหตุทีร่ายไดค้่าไฟฟ้าของเอก็โกลดลงในไตรมาสที ่
4 ของปี 2553 อยา่งมนีัยสาํคญันัน้ เน่ืองจากโรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ไดเ้ดนิเครื่องเกอืบ
เตม็ชัว่โมงการผลติแลว้ในช่วง 3 ไตรมาสแรก และหยุดเดนิเครื่องเพือ่ซ่อมบาํรุง
ในช่วงไตรมาสที ่4 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวและมกีารใชไ้ฟฟ้าน้อยลงกว่าไตรมาสอื่น 
จงึทาํใหร้ายไดล้ดลง 

คาํถาม: นายสถติย ์ธรรมสวยด ีผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถาม ดงัน้ี 
 1. ขอทราบตน้ทุนในการผลติไฟฟ้าขอใหเ้รยีงลาํดบัตน้ทุนทีใ่ชต้ามเชือ้เพลงิแต่ละชนิด

ทีใ่ชใ้นการผลติพลงังานไดห้รอืไม ่ 
2. สดัส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลงิในการผลติพลงังานค่อนขา้งสูง ถ้าใน

อนาคตต้องนําเขา้ก๊าซธรรมชาตจิะกระทบกบัต้นทุนการผลติ บรษิทัจะมนีโยบาย
ปรบัเปลีย่นสดัสว่นเชือ้เพลงิการผลติไฟฟ้าเป็นชนิดอื่นหรอืไม ่

คาํตอบ: ประธานกรรมการไดช้ีแ้จง ดงัน้ี 
1. เชื้อเพลงิถ่านหนิเป็นเชื้อเพลงิที่มตี้นทุนตํ่าสุด รองลงมาคอื ก๊าซธรรมชาต ิและ

เชือ้เพลงิทีม่ตีน้ทุนแพงทีส่ดุคอืพลงังานลม 
2. เชื้อเพลงิในการผลติไฟฟ้าหลกัคอืก๊าซธรรมชาตคิดิเป็นร้อยละ 70 ซึ่งในอนาคต

หากก๊าซธรรมชาติมีราคาสูงขึ้น ก็จะทําให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้นด้วย ด้วยเหตุ
ดังกล่าวภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการใช้เชื้อเพลิงจาก
หลากหลายชนิด ซึ่งแมบ้รษิทัจะไม่ไดร้บัผลกระทบในส่วนของผลกําไร เน่ืองจาก
โครงสรา้งค่าไฟฟ้าในสญัญา  PPA  เป็นโครงสรา้งราคาซึง่รวมราคาตน้ทุน (cost 
plus)  แต่บรษิทักย็นิดทีี่จะสนับสนุนนโยบายของภาครฐั โดยพรอ้มที่จะพฒันา
โรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิอื่น เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหนิ โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา หรอืโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทน  

 
 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานกลา่วสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :   ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานประจาํปี 2553 ของคณะกรรมการบรษิทัและกจิกรรมทีจ่ะทาํ
ต่อไปในภายหน้า รวมทัง้รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดอืนแรก
ของปี 2553 ตามทีเ่สนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทุน ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 
  
 ประธานไดข้อใหน้ายวนิิจ แตงน้อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานเกีย่วกบังบการเงนิและการ
เปิดเผยขอ้มลูในปี 2553 โดยนายวนิิจฯ ไดร้ายงานผลประกอบการประจาํปี 2553 สิน้สดุวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2553 ซึง่สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 
 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม 65,654,601,436 58,800,373,628 
หน้ีสนิรวม 10,837,616,271  8,494,546,648 
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกําไรสุทธ ิ 
ในสว่นไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ 

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

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  6,792,241,503  6,142,120,802 
กาํไรต่อหุน้  12.90 11.67 

   
   หลงัจากนัน้ ประธานขอให้นายชยัพฒัน์ สหสักุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นําเสนอรายละเอยีดการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั  ซึ่งนายชยัพฒัน์ฯ รายงานว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปีร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชี
จาก PwC โดยการซกัถาม ใหค้ําแนะนําและขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่ารายงาน
การเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญั เชื่อถอืไดแ้ละเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญัครบถว้น
และเพยีงพอ และเป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รายละเอยีด   งบ
การเงนิอยูใ่นหนงัสอืรายงานประจาํปีหน้า 153-209 แลว้ 

 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    ซึง่มี
ผูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
 
 

คาํถาม: นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามประเดน็ต่างๆ  ดงัน้ี  
1. ตามที่รายงานประจําปีหน้า 160 งบกระแสเงนิสด ไดแ้สดงรายการผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2553 จํานวน (42,294,026) บาท แต่ในปี 
2552 รายการดงักล่าวมจีาํนวนเป็นศนูย ์ขอทราบผลกระทบดงักล่าวเป็นของบรษิทั
ใด และเหตุใดในปี 2552 งบการเงนิจงึไมป่รากฏรายการประเภทนี้ 

2. ตามทีร่ายงานประจําปีหน้า 160 งบกระแสเงนิสด แสดงรายการเงนิลงทุนในบรษิทั
ยอ่ยและกจิการรว่มคา้ จาํนวน (2,650,733,492) บาท  แต่ในหน้า 181 ระบุวา่จดัตัง้
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บรษิทันอร์ท โพล อนิเวสท์เมนท์ จํากดัซึ่งมทีุนชําระแลว้ 5,770 ลา้นบาท  เหตุใด
จาํนวนจงึแตกต่างกนัมาก   ควรเป็นจาํนวนเงนิลงทุนใชไ้ปทีส่อดคลอ้งกนัหรอืไม ่

3. ตามทีร่ายงานประจําปี หน้า 178 หมายเหตุประกอบงบการเงนิที ่10 ลูกหน้ีการคา้ 
สทุธ ิแสดงรายการลกูหน้ีเกนิกําหนดกวา่ 12 เดอืน จาํนวน 330,475 บาท ขอทราบ
ว่า เป็นลูกหน้ีรายใด  มีข้อโต้แย้งอย่างใด และจะมีโอกาสได้รับชําระมากน้อย
เพยีงใด ตามทีแ่สดงรายการดงักลา่วน่าจะมอีายหุน้ีเกนิกวา่ 2 ปีแลว้ 

4. ตามที่รายงานประจําปี หน้า 193 หมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ 16 สนิทรพัย์ไม่
หมนุเวยีนอื่น แสดงรายการทีด่นิเพือ่โครงการในอนาคต จาํนวน 322,071,012 บาท 
ขอทราบว่า เป็นรายการที่ดินอยู่ที่ใดบ้าง มปีระมาณการ หรอืกรอบเวลาที่จะใช้
ประโยชน์ในอนาคตอย่างใดหรอืไม่  และมกีารประเมนิถงึการดอ้ยค่าโดยผูป้ระเมนิ
อสิระบา้งหรอืไม ่

5. ตามทีร่ายงานประจาํปี หน้า 197 หมายเหตุประกอบงบการเงนิที ่ 22 ค่าใชจ้่ายตาม
ลักษณะ ในงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
จํานวน 477,030,452 ในปี 2552 จํานวน 277,076,690 บาท แต่ในปี 2551 มี
จาํนวน 239,454,135 บาท   ซึง่ค่าใชจ้่ายในปี 2552 เพิม่จากปี 2551 ประมาณ 37 
ลา้นบาท  เหตุใดค่าใชจ้่ายดงักล่าวในปี 2553 จงึมจีํานวนเพิม่ขึน้จากปี 2552 มาก
ถงึ 200 ลา้นบาท 

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี  
1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับการลงทุนใน

ต่างประเทศ  สําหรบัปี 2552 กจิกรรมของเอก็โก บวีไีอ มจีํานวนน้อยมากจงึไม่ได้
นํามารวมในงบการเงนิรวมของบรษิทั โดยนําเพยีงงบการเงนิของโคแนล โฮลดิ้ง 
คอรป์อเรชัน่มารวมในงบการเงนิรวมของบรษิทั แต่ในปี 2553 มกีจิกรรมทีเ่กดิขึน้
ในเอก็โก บวีไีอ มากขึน้ จงึมกีารนําเอก็โก บวีไีอเขา้มารวมในการจดัทํางบการเงนิ
รวมของบริษัทด้วยจึงทําให้เกิดตัวเลขการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน
ประมาณ 43  ลา้นบาท  เน่ืองจากเอก็โก บวีไีอใชเ้งนิสกุลเหรยีญสหรฐั    

2. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้ประมาณ 2,600 ลา้นบาทสว่นใหญ่เป็นเงนิ
ลงทุนในการซื้อหุน้เพิม่เตมิในโครงการน้ําเทนิ 2 จาํนวนรอ้ยละ 10 จากบรษิทั อติา
เลยีนไทยดเิวลอ็ปเมนต์ จํากดั (มหาชน)  สําหรบัการตัง้บรษิทั บรษิทันอร์ท โพล 
อนิเวสท์เมนท์ จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนชําระแลว้จํานวน 5,770 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก  เป็นการปรบัโครงสรา้งการลงทุนในต่างประเทศ โดยเอก็โกเป็นผูถ้อืหุน้
ทัง้หมดในบรษิทั นอรท์ โพล อนิเวสทเ์มนท ์จาํกดั   ซึง่มลูค่าทุนจดทะเบยีน  5 พนั
กว่าลา้นบาทนัน้ มาจากการตมีูลค่าหุน้ของเอก็โก บวีไีอ ที่มทีรพัย์สนิเป็น Conal 
กบั Quezon โดยทีก่ารทํารายการจดทะเบยีนตัง้บรษิทั นอร์ท โพล อนิเวสท์เมนท ์
จํากดั และการโอนหุน้ เอก็โก บวีไีอมาให ้บรษิทันอร์ท โพล อนิเวสท์เมนท์ จํากดั
นัน้ สามารถทาํไดพ้รอ้มกนั ดงันัน้ จงึไมม่เีงนิสดในการลงทุนเพิม่ขึน้แต่อยา่งใด 

3. รายการลูกหน้ีการคา้เกนิกําหนดกวา่ 12 เดอืน จาํนวน 330,475 บาท เป็นลกูหน้ี
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ของบรษิทั เอก็โก โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ซึง่อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมระยองซึง่บรษิทั
อยูร่ะหวา่งตดิตามการชาํระเงนิ 

4. รายการที่ดนิเพื่อโครงการในอนาคตจํานวน 322 ล้านบาทประกอบด้วยที่ดนิของ
โครงการปลวกแดง จงัหวดัระยอง จํานวน 166 ลา้นบาท โครงการจอมบงึ จงัหวดั
ราชบุร ีจํานวน 61 ล้านบาท และที่ดนิที่อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัระยอง จํานวน 95 
ลา้นบาท 

5. เน่ืองจากบรษิทัรบัโอนกจิการทัง้หมดจากบรษิทั ผลติไฟฟ้า ระยอง จํากดัในเดอืน
ตุลาคม 2552 จงึทําใหม้กีารรบัรูค้่าใชจ้่ายทางดา้นพนักงานเพิม่ขึน้โดยในปี 2552 
รบัรูค้า่ใชจ้า่ยในไตรมาส 4  และในปี 2553 มกีารรบัรูค้า่ใชจ้า่ยทัง้ปี  

คาํถาม: นายบุญรื่น จางบวั ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามขอ้มลูในหนังสอืงบการเงนิประจําปี 2553 
ดงัน้ี 
1. ตามที่หนังสอืงบการเงนิประจําปี 2553 หน้า 31 แสดงหวัขอ้ส่วนแบ่งกําไรสุทธใิน

สว่นไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ ขอทราบวา่ เหตุใดจงึใชห้วัขอ้สว่นแบง่กาํไรสทุธฯิ 
2. ขอทราบวา่ มกีารปรบัปรุงตวัเลขในช่องงบการเงนิรวมในปี 2552 ในหวัขอ้สว่นแบ่ง

กําไรสุทธใินส่วนไดเ้สยีในกจิการร่วมค้า ที่แสดงหนังสอืงบการเงนิประจําปี 2553 
หน้า 31 หรอืไม ่

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี  
1. เน่ืองจากยอดเงนิจํานวน 6,122,151,611 บาทเป็นยอดรวมจากกจิการร่วมค้าซึ่ง

บางบรษิทัมผีลกําไรบางบรษิทัขาดทุน ซึ่งจะถูกรวมอยู่ในยอดเดยีวกนัโดยไม่ไดม้ี
การแบ่งแยกการแสดงรายการระหว่างกจิการทีม่กีําไรและและกจิการทีข่าดทุนเป็น
คนละบรรทดั จงึใชค้าํวา่ สว่นแบง่กาํไรสทุธฯิ 

2. ช่องงบการเงนิรวมปี 2552 ในหนังสอืงบการเงนิประจําปี 2553 แสดงยอดรวมของ
กจิการทีข่าดทุนและกจิการทีม่กีําไรใหร้วมอยู่ในยอดเดยีวกนัโดยไม่มกีารแยกเป็น
คนละบรรทัดดังเช่นที่รายงานในหนังสือรายงานประจําปี 2552 อย่างไรก็ตาม
ยอดเงนิทีแ่สดงเป็นยอดเงนิเดมิโดยมไิดม้กีารปรบัปรุงแต่อยา่งใด 

คาํถาม: นายปราโมทย ์ลบิรตันสกุล ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามขอ้มลูในหนังสอืรายงานประจําปี 
2553 ดงัน้ี 
1. ตามทีข่อ้มลูในหนังสอืรายงานประจําปี 2553 ในหน้า 178 หมายเหตุประกอบงบ

การเงนิขอ้ 11 น้ํามนัเชือ้เพลงิและวสัดุสาํรองคลงัสุทธ ิ ไดแ้สดงค่าเผื่อวสัดุสาํรอง
คลงัลา้สมยั จาํนวน 720,157,771 บาทนัน้ ขอทราบรายละเอยีดรายการดงักล่าววา่ 
คอือะไร 

2. ตามทีข่อ้มลูในหนังสอืรายงานประจาํปี 2553 ในหน้า  179  หมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 13 เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจการร่วมค้าสุทธ ิ ได้
แสดงค่าเผือ่การดอ้ยค่าจาํนวน  47.82 ลา้นบาทนัน้ ขอทราบรายละเอยีดรายการ
ดงักลา่ววา่ คอือะไร 
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คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี 

1. วสัดุสาํรองคลงัลา้สมยั จาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นค่าตดัจาํหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ของ
โรงไฟฟ้า ซึง่มโีอกาสทีจ่ะเสือ่มคา่ได ้ดงันัน้ ทางดา้นบญัชตีอ้งมกีารประมาณการค่า
ลา้สมยัของอุปกรณ์ดงักลา่วไว ้

2. คา่เผือ่การดอ้ยคา่จาํนวน 47.82 ลา้นบาทเป็นเงนิสาํรองการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน
ประเทศฟิลปิปินส ์ในบรษิทัโคแนล โฮลดิง้ คอรป์อเรชัน่ 

 

 
  เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมติ
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ตามทีป่รากฏ
ในรายงานประจาํปี 2553 ทีไ่ดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้ง
ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ  :   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท     
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 383,901,329              96.492 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.000 
งดออกเสยีง 13,957,150 3.508 
รวมจาํนวนเสยีง 397,858,479    100.000 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี และการจ่ายเงินปันผล 
 
  ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า  บรษิทัมกีําไรสุทธจิากผลประกอบการประจําปี 2553 
รวมทัง้สิ้น 6,792 ล้านบาทเท่ากบั 12.90 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อบวกกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรจํานวน 
33,152 ลา้นบาทแลว้ คดิเป็นกาํไรสะสมของงบการเงนิรวมก่อนการจดัสรรจาํนวน 39,944 ลา้นบาท โดย
บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ลา้นบาทซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้     
 
   ทัง้น้ี บรษิัทมนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 40 
ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษเีงนิไดห้รอืในจาํนวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ หากไม่
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มเีหตุจําเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกจิของบรษิทัในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรอืการจ่ายเงนิปนัผลมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมสีาระสาํคญั   
 

โดยทีบ่รษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า ผลการดําเนินงานของบรษิทัมกีําไร และบรษิทัมี
กระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลได ้ รวมทัง้ไดพ้จิารณาแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของ
บรษิทัแลว้ เหน็สมควรจ่ายเงนิปนัผลจากผลประกอบการปี 2553 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 5.25 บาท  
คดิเป็นร้อยละ 41 ของกําไรสุทธแิละคดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิ้นจํานวน 2,764 ล้านบาท  ซึ่งสูงกว่า
สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผลต่อกําไรสุทธใินปี 2552 ทีจ่่ายในสดัส่วนรอ้ยละ 35 ของกําไรสุทธ ิ ทัง้น้ี ผูถ้อื
หุน้จะไดร้บัเงนิปนัผลในอตัราเทา่กบัเงนิปนัผลในรอบปี 2552  

 
ทัง้ น้ี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลสําหรับผล

ประกอบการครึ่งปีแรกในอตัราหุ้นละ 2.50 บาทเป็นเงนิปนัผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,316 
ลา้นบาท โดยจ่ายเมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2553 ดงันัน้เงนิปนัผลสาํหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2553 
จะจ่ายได้อีก 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงิน 1,448 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินจํานวนกําไรสะสมของงบ
การเงนิเฉพาะบรษิทั โดยกําหนดจ่ายในวนัที ่ 4 พฤษภาคม 2554 ทัง้น้ี ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบกบัอตัรา
การจา่ยเงนิปนัผลในปีทีผ่า่นมาเป็นดงัน้ี  

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี 2553  ปี 2552 

กาํไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 6,792 7,936 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 526,465,000 526,465,000 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 12.90 15.07 
อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้  5.25 5.25 
(บาท) 2.50 2.75 2.50 2.75 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 2,764 2,764 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 41 35 

 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ    ซึ่ง
ไม่มผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะใดๆ  ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิาร
จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี และการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2553 ดงั
รายละเอยีดขา้งตน้ โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชมุ  :   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรกาํไรสทุธแิละประกาศจา่ยเงนิปนัผลจาก
ผลการดําเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2553 ตามทีป่ระธานเสนอในอตัรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 
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1,448 ลา้นบาท ในวนัที ่4 พฤษภาคม 2554 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน้ี 
 
การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 384,080,276 96.532 
ไมเ่หน็ดว้ย 770 0.000 
งดออกเสยีง  13,796,451 3.468 
รวมจาํนวนเสยีง 397,877,497  100.000 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 
 
  ประธานมอบหมายให ้นายชยัพฒัน์ สหสักุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
เรือ่งการคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีก่ผูถ้อืหุน้  ซึง่นายชยัพฒัน์ฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัใหค้วามสาํคญักบั
ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีละคณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํหนดนโยบายทีจ่ะหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี
ทุก 5 ปี โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสาํนักงานสอบบญัชเีดยีวกบัรายเดมิได ้ซึง่
นโยบายของบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต.ทีเ่ริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้มา   
 
  บริษัทได้ดําเนินการคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากการพจิารณาคุณสมบตัิ ชื่อเสียง และ
เปรยีบเทยีบอตัราค่าสอบบญัช ีของผูส้อบบญัชจีากสาํนักงานสอบบญัชชีัน้นําในปี 2541 ปี 2546 และปี 
2551  ตามลําดบั ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า  เพื่อให้
การปฏบิตังิานสอบบญัชภีายในกลุ่มบรษิทัมคีวามต่อเน่ืองจงึพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก PwC  
เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2554 ต่อเน่ืองจากปี 2553  เน่ืองจากเหน็ว่า ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมี
ความเชีย่วชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระและเป็นกลาง มปีระสบการณ์ในงานสอบบญัช ีใหบ้รกิารทีด่ ี
สามารถใหค้ําปรกึษาแนะนําทีม่ปีระโยชน์ มผีลงานดา้นการตรวจสอบทีม่คีุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบ
งานไดร้วดเรว็ตรงเวลา รวมทัง้ PwC เป็นบรษิทัที่ใหบ้รกิารงานสอบบญัชทีี่มชีื่อเสยีง มมีาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง  โดยมคี่าธรรมเนียมการสอบบญัชใีนปี 2554 
จํานวน 1,986,390 บาท  ทัง้น้ี อตัราค่าสอบบญัชสีําหรบังานทีม่ขีอบเขตการปฏบิตังิานเหมอืนกบัปี 
2553 จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 หรอืเพิม่ขึน้จํานวน 63,990 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นใน
ธุรกจิพลงังานทีอ่ตัราคา่สอบบญัชเีพิม่ขึน้เชน่กนั    
 

ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชสีงักดั PwC ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2553 ของบรษิทั
ย่อยรวม 8 บรษิทัได้แก่ บรษิทั  ผลติไฟฟ้าขนอม จํากดั  บรษิทั เอ็กโก เอ็นจเินียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ 
จํากดั บรษิทั เอก็คอมธารา จํากดั  บรษิทั พลงังานการเกษตร จํากดั บรษิทั เอ็กโก กรนี เอ็นเนอร์ยี ่
จาํกดั บรษิทั รอ้ยเอด็ กรนี จาํกดั บรษิทั เอก็โก โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  และบรษิทั เอก็โกอนิเตอรเ์นชัน่
แนล (บวีไีอ) จาํกดั  ซึง่ PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไม่
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มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บรษิทัดงักลา่วในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด นอกจากน้ี  ฝา่ย
บรหิารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า การจ้างสํานักงานสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชสีงักดัและ
กจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัสํานักงานสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชสีงักดัเพื่อใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบ
บญัชใีนปีทีผ่า่นมาไม่เป็นสาระสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์และไมเ่ป็นการตรวจสอบ
งานของตนเอง  ซึ่งจะทําใหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระและความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบ
บญัช ี 
   

 นายชยัพฒัน์ฯ แจง้ที่ประชุมเพิม่เตมิว่าเน่ืองจากมกัจะมผีูถ้อืหุน้ขอทราบรายละเอยีด
ของรายการการใหบ้รกิารอื่นๆ คณะกรรมการบรษิทัจงึขอแจง้รายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
 คา่ทีป่รกึษาดา้นโครงการลงทุนในต่างประเทศ จาํนวน 20,885,145 บาท   
 คา่ทีป่รกึษาตรวจสอบฐานะทางการเงนิโครงการลงทุนในต่างประเทศ จาํนวน 3,380,036 บาท   
 ค่าตรวจสอบงบการเงนิ บรษิทั น้ําเทนิ 2 เพาเวอร ์จาํกดั เพือ่การจดัทาํงบการเงนิรวม จาํนวน 

583,583 บาท 
 คา่ผูต้รวจสอบงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ จาํนวน 50,000 บาท 
 ค่าตรวจสอบผลการดําเนินงานของ บรษิทั รอ้ยเอด็กรนี จํากดั นําส่งคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุนจาํนวน 47,250 บาท 
 
ทัง้น้ี รายการการใหบ้รกิารอื่นรวมเป็นเงนิ 24,946,014 บาท  
 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนนาม PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดแ้ก่
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 (เป็นปีที่สามติดต่อกัน )            
นายประสณัห ์ เชือ้พานิช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3051  และ นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่3977 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิ 1,986,390 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นใน
งานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไมเ่กนิ 123,600 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิสาํหรบัการเดนิทางไปสอบทานบรษิทัในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทีผู่ส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้   ให ้PwC  จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่าน
อื่นแทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  รวมทัง้เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและ
กจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2554 ดว้ย 
 
  จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ
ซึง่ไมม่ผีูเ้ขา้ประชุมสอบถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะอื่นใด   ประธานจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้
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ผูส้อบบญัช ีและกําหนดเงนิค่าตอบแทน โดยมติของระเบยีบวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสยีงขา้งมากของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดเงิน
ค่าตอบแทน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยแต่งตัง้ให้นางสาวแน่งน้อย เจรญิทวี
ทรพัย์  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3044  นายประสณัห์   เชื้อพานิช ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่
3051 และนายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 ในนาม PwC  เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัประจําปี  2554 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทั และกําหนดเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิ 1,986,390 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นใน
งานสอบบญัชใีนประเทศไทยตามทีเ่กดิขึน้จรงิไมเ่กนิ 123,600 บาท โดยบรษิทัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม 
นอกจากน้ี ที่ประชุมมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พจิารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC 
จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นแทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 
3 ท่าน ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  รวมทัง้มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าสอบทานงบ
การเงนิของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และกจิการรว่มคา้ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นปี 2554   
 
โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 381,320,836 95.837 
ไมเ่หน็ดว้ย        4,917,670 1.236 
งดออกเสยีง 11,646,791 2.927 
รวมจาํนวนเสยีง 397,885,297 100.000 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17  กําหนดให้กรรมการ
ของบรษิทัออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม   ซึง่ใน
การประชุมครัง้น้ี   มกีรรมการทีค่รบวาระจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง 5 ทา่น ไดแ้ก่  
 

1. นายชยัพฒัน์ สหสักุล  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และ

    กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
3. นายโทชโิร ่คุดามะ  กรรมการ 
4. นายอาคโิอะ มตัสซึาก ิ กรรมการ  
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5. นายเรยีวตะ ซากากบิาระ กรรมการและกรรมการลงทุน 
   
 เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้อภปิรายเกี่ยวกบักรรมการไดโ้ดยสะดวกและเพื่อความ
โปรง่ใส กรรมการทีพ่น้วาระทัง้หมดสมคัรใจทีจ่ะออกนอกหอ้งประชุม   
 

 ประธานแถลงเพิม่เตมิวา่  บรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 2 
พฤศจิกายน 2553 – 17 มกราคม 2554  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ    ในการน้ี 
คณะกรรมการบรษิทัโดยไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในกรณน้ีี ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง  โดยคํานึงถงึองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกํากบัดูแลกจิการ รวมทัง้
ความรูค้วามเชีย่วชาญ ประสบการณ์และผลการปฏบิตังิานของกรรมการทีผ่า่นมา    และเสนอทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 5 ท่านไดแ้ก่ นายชยัพฒัน์ สหสักุล นายไพบูลย ์ศริภิาณุ
เสถยีร นายโทชโิร่ คุดามะ  นายอาคโิอะ มตัสซึาก ิ และนายเรยีวตะ ซากากบิาระ ใหก้ลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหน่ึงเพื่อความต่อเน่ืองในการกํากบัดูแลกิจการ เน่ืองจากมีคุณสมบตัิตามที่บริษัท
กําหนด มคีวามรอบรูใ้นธุรกจิและไดอุ้ทศิเวลาใหก้บัการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ โดย
นายชยัพฒัน์ สหสักุล นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร ซึง่เป็นกรรมการครบปี มผีลการประเมนิกรรมการเป็น
รายบุคคลในเกณฑด์ ีและมคีุณสมบตักิารเป็นกรรมการอสิระตรงตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั 
 
 ทัง้น้ี บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้รบัการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิง่ที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 5 ของชุดหนงัสอืเชญิประชุม 
 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให ้ ผูถ้อืหุน้อภปิรายเกีย่วกบักรรมการแต่ละทา่นซึง่มผีูเ้ขา้
ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นายจริพนัธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามดงัน้ี   

1. บรษิทัไดก้าํหนดจาํนวนวาระสงูสุดทีก่รรมการอสิระจะไดร้บัการเลอืกตัง้หรอืไม ่ ถา้
ไมม่ ีคณะกรรมการมแีนวคดิทีจ่ะทบทวนใหม้กีารจาํกดักําหนดจาํนวนวาระสงูสุดไว้
บา้งหรอืไม ่

2. ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อรายนายชยัพฒัน์  สหสักุล ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 5 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แจง้วา่ดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ 3 วาระ รวม 9 ปี และ
หากรวมวาระที ่4 ในครัง้น้ีทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้มาดว้ย จะรวมเป็นจํานวนถงึ 12 
ปี จึงขอทราบผลงานที่เป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  ตามลําดบั
ความสาํคญั 3 ผลงานในวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของทา่นในชว่ง 9 ปีทีผ่า่น
มา 

3. ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อรายนายไพบลูย ์ ศริภาณุเสถยีร ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 
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5 ผลงานปี 2553 แจง้ว่า “ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั
โดยเฉพาะดา้นวศิวกรรมและการบรหิารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า”  แต่จาก
ประวตักิารทํางานของท่านเป็นกรรมการในบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นันเซยี ไซรสั จาํกดั
(มหาชน) ธนาคารออมสนิ และบรษิทัหลกัทรพัยส์นิเอเชยี จาํกดั  ท่านน่าจะมคีวาม
เชีย่วชาญในการเงนิการลงทุนตามสมควร  จงึขอทราบวา่เหตุใดจงึไมม่ขีอ้เสนอแนะ
ในดา้นน้ีต่อบรษิทั จากทา่นบา้งในปี 2553 

 
คาํตอบ: ประธานกรรมการไดช้ีแ้จง ดงัน้ี  

1. บรษิทัไดป้รบัปรุงนิยามกรรมการอสิระโดยกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระโดยให้เริ่มนับวาระตัง้แต่วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่
1/2554 เป็นตน้ไป 

2.  ผลงานทีส่าํคญัของนายชยัพฒัน์ สหสักุล ในรอบ 9 ปีทีผ่า่นมาทีเ่ป็นรปูธรรม ไดแ้ก่ 
การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งมคีวามรบัผดิชอบในการสอบทาน
ใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งเพยีงพอและถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญั 
มรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง   รวมทัง้การพจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ 
และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ในชว่งทีผ่า่น
มาบรษิัทได้รบัการยกย่องในเรื่องการกํากบัดูแลกิจการที่ดตีามที่กล่าวมาแล้วใน
ระเบยีบวาระที ่2   

3. นายไพบูลย ์ศริภิาณุเสถยีร มคีวามรอบรูใ้นทัง้ในเรื่องวศิวกรรมตามสาขาวชิาทีจ่บ
การศกึษาและด้านการเงนิตามประสบการณ์การเป็นกรรมการในสถาบนัการเงนิ 
และในชว่งทีผ่า่นมาไดใ้หข้อ้แนะนําเรือ่งการบรหิารเงนิสดใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  

 
ทัง้น้ี ในการพจิารณานําเสนอแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัจะพจิารณาจากองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการ คุณสมบตั ิประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และผลงานทีผ่่านมาซึง่สดัสว่น
กรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการผูม้คีวามเชยีวชาญดา้นวศิวกรรมและวทิยาการ
พลงังาน เศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ และกฎหมายและรฐัศาสตรใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 47, 33 
และ 20   
 

คาํถาม: นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามดงัน้ี   
1. การแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทน  TEPCO ไดแ้ก่ นายโทชโิร่ คุดามะ และนายอาคโิอะ 

มตัสซึาก ิ  จะมปีญัหาหรอืไม ่เน่ืองจากปจัจุบนัมขีา่ววา่รฐับาลญี่ปุน่จะเขา้ไปถอืหุน้ 
ใน TEPCO   

2. เหตุใดนายเรยีวตะ ซากากิบาระ กรรมการผูแ้ทนจาก MC ซึ่งดํารงตําแหน่ง
กรรมการได ้2 เดอืนจงึลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ 

คาํตอบ: นายอศัวนิ คงสริ ิกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดช้ีแ้จงวา่  
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1. TEPCO ยงัไม่มนีโยบายทีจ่ะเปลีย่นแปลงการลงทุนในเอก็โก ตามทีน่ายโทชโิร ่ 

คุดามะ กรรมการผูแ้ทนจาก TEPCO ไดต้อบคาํถามไวใ้นระเบยีบวาระที ่ 2 ทัง้น้ี 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่านายโทชโิร ่ 
คุดามะ และนายอาคโิอะ มตัสซึาก ิ มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมทีจ่ะ
สรา้งความเขม้แขง็ในการกํากบัดูแลกจิการของเอก็โก และไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้ม
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บุคคลดงักล่าวได้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการอกี 1  วาระ  

2. นายเรยีวตะ ซากากบิาระ เป็นกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งแทนนายชนิจ ิซจึยิะ ซึ่ง
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการเพื่อไปปฏบิตัหิน้าที่อื่น จงึมวีาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการเท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่งที่เหลอือยู่ของนายชนิจ ิซึจยิะ ซึ่งจะครบ
วาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 ดงันัน้ การพน้จากตําแหน่งของ
นายเรยีวตะ ซากากบิาระ จงึเป็นการพนัจากตําแหน่งเน่ืองจากถึงคราวต้องออก
ตามวาระ และไมใ่ชก่ารลาออกจากตาํแหน่ง 

 
 
เมื่อปรากฏว่าไม่มคีําถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานได้เชญิกรรมการทุกท่านกลบัเขา้ที่ประชุม และเสนอที่
ประชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหมแ่ทนตําแหน่งกรรมการทีว่่างลงเป็นรายบุคคลตามลําดบั 
โดยมตขิองระเบยีบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม :       ที่ประชุมไดพ้จิารณา และมมีตใิห้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายชยัพฒัน์ สหสักุล นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร นายโทชโิร่ คุดามะ  นายอาคโิอะ มตัสซึาก ิ และนาย
เรยีวตะ ซากากบิาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีครัง้หน่ึง โดยนายชยัพฒัน์ สหสักุลและนายไพบูลย ์      
ศริภิาณุเสถยีร เป็นกรรมการอสิระ ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการออกเสยีงสาํหรบักรรมการแต่ละทา่น ดงัน้ี  
 

ชือ่กรรมการ 
 

เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

รวม 
(รอ้ยละ) 

1. นายชยัพฒัน์ สหสักุล 
    กรรมการอสิระ 

382,831,026 
(96.216) 

1,234,170 
(0.310) 

13,820,501 
(3.473) 

397,885,697 
(100.000) 

2. นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร 
    กรรมการอสิระ 

381,591,956 
(95.905) 

1,688,300 
(0.424) 

14,605,441 
(3.671) 

397,885,697 
(100.000) 

3. นายโทชโิร ่คุดามะ   
   กรรมการ 

381,864,886 
(95.974) 

1,4047,370 
(0.354) 

   14,613,441 
(3.673) 

397,885,697 
(100.000) 

4. นายอาคโิอะ มตัสซึาก ิ  
   กรรมการ 

381,864,886 
(95.974) 

1,407,370 
(0.354) 

   14,613,441 
(3.673) 

397,885,697 
(100.000) 
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ชือ่กรรมการ 

 
เหน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(รอ้ยละ) 

งดออกเสยีง 
(รอ้ยละ) 

รวม 
(รอ้ยละ) 

5. นายเรยีวตะ ซากากบิาระ 
   กรรมการ 

381,864,886 
(95.974) 

1,406,600 
(0.354) 

   14,614,211 
(3.673) 

397,885,697 
(100.000) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  
 ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า  คณะกรรมการบรษิทัโดยขอ้แนะนําของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ    โดยคํานึงถึงหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดบัความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมาย ค่าตอบแทนของ
กรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมแลว้ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัซึ่งไดแ้ก่ 
คา่เบีย้ประชุม และเงนิโบนสัตอบแทนผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทั  โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

1. คงค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมกรรมการไวใ้นอตัราเดมิคอื ค่ากรรมการรายเดอืน เดอืนละ 
30,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 10,000 บาท  โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไดร้บัเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลาํดบั และกรรมการที่
ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชุมครัง้นัน้ ซึ่งเป็นหลกัการเดมิซึ่งทีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวต้ัง้แต่ปี 2547 และเป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในภาคพลงังาน 

 

2. คงวงเงนิโบนัสตอบแทนผลการปฏบิตังิานประจําปี 2553 ใหเ้ท่ากบัวงเงนิโบนัสประจําปี  2552 ที่
ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ คอืจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยพจิารณาจากการสรา้งความเตบิโตใหก้บับรษิทั 
ความสําเร็จในการได้รบัการยกย่องเรื่องการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิม่ขึ้นและโบนัส
กรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคยีงกนั รวมทัง้อตัราการจ่ายเงนิปนัผลให้กบัผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการ
จดัสรรโบนัสระหวา่งกนัเอง    ทัง้น้ี จาํนวนโบนัสดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.29 ของกําไรสุทธิ
และคดิเป็นรอ้ยละ 0.7 ของเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้  

 

3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอตัราเดมิ ซึ่งพจิารณาจากจํานวนครัง้การประชุม 
อาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี  
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชมุ (บาท) 

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 
คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกร รมกา รส ร รห าแล ะ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

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

คณะกรรมการลงทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- - 24,000 24,000 

 

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและ/หรอืเบี้ยประชุมเพิม่ในอตัรารอ้ย
ละ 25 ทัง้น้ี คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยทีม่กีารแต่งตัง้ใหมห่รอืเปลีย่นแปลงระหวา่งปี ใหอ้ยูใ่น
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าที่
และความรบัผดิชอบ 
 

4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณ ี
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่ไมม่ี
ขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ ประธานจงึเสนอที่ประชุมพจิารณาลงมตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติ
ของระเบยีบวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยประจาํปี 2554 และโบนัสกรรมการประจาํปี 2553 ตามทีป่ระธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

การออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 384,234,646          96.569 
ไมเ่หน็ดว้ย 5,500            0.001 
งดออกเสยีง 13,645,551                 3.430 
รวมจาํนวนเสยีง 397,885,697           100.000 
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ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 ประธานไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ ไดป้ระชุมถงึระเบยีบวาระที ่8 เรือ่งอื่นๆ แลว้ มผีูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะจะเสนอใหพ้จิารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมตหิรอืไม่ ซึ่งไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจงึเปิด
โอกาสให้ที่ประชุมซกัถามหรอืเสนอแนะในเรื่องทัว่ๆ ไปได้ ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม
ขอ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทัในเรื่องต่างๆ   ซึง่ประธานและฝา่ยบรหิาร ชีแ้จงให ้
ผูถ้อืหุน้ทราบ สรุปได ้ดงัน้ี 
 
คาํถาม: นางกลัยา ผกากรอง ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลในหนังสอื

รายงานประจําปี 2553 หน้า 178 หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 11 น้ํามนัเชื้อเพลงิ
และวสัดุสาํรองคลงัสุทธ ิ โดยขอทราบหลกัเกณฑก์ารจดัวสัดุสาํรองคลงัลา้สมยั และจาก
หลกัเกณฑด์งักลา่วจะทาํใหค้่าวสัดุสาํรองคลงัลา้สมยัปี  2554 เพิม่จากปี  2553 อยา่งไร
หรอืไม ่

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชีแ้จงว่าหลกัเกณฑว์สัดุสาํรองคลงัลา้สมยั ใช ้มลูค่าสุทธขิองวสัดุสาํรองคลงั
หารดว้ยจํานวนปีของอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่หลอื ซึ่งมูลค่าสุทธขิองวสัดุสํารองคลงั
ในปี 2553 และ  2554 น่าจะใกลเ้คยีงกนั  

คาํถาม: นางสาวฐานียะ เตชะวภิ ูผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สอบถามในประเดน็ ดงัน้ี  
1. แสดงความชืน่ชมทีบ่รษิทันําระบบการตอบรบัการเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้าผา่นระบบ 

IVR ของ TSD เขา้ใชง้าน และขอทราบจาํนวนผูใ้ชง้านระบบดงักลา่วในปี  2554  
2. เสนอใหบ้รษิทัจดัทํางบการเงนิใหเ้รว็ขึน้เพื่อใหบ้รษิทัจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ใหเ้รว็ขึน้ก่อนเดอืนเมษายนหรอืจดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวนัเสารไ์ดห้รอืไม ่
3. ขอให้บริษัทถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น ได้หรือไม่เพื่อให้นักลงทุนต่างชาตินัก

ลงทุนต่างจงัหวดัไดร้บัทราบขอ้มลู  
4. ขอใหบ้รษิทัเขา้รว่มงานพบปะผูบ้รหิาร (Opportunity Day)  
5. ขอทราบขอ้มลูโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของบรษิทัวา่มทีีไ่หนบา้ง 

คาํตอบ: ฝา่ยบรหิารชีแ้จง ดงัน้ี  
1. จากสถติทิีผ่่านมามจีํานวนผูถ้อืหุน้ทีแ่จง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมล่วงหน้าผ่าน

ระบบ IVR ของ TSD มาร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครบจาํนวน  อยา่งไรกต็าม 
ทีผ่่านมาพบว่ามผีูถ้อืหุน้ใชร้ะบบ IVR น้อยมากซึ่งระบบดงักล่าวจะช่วยใหบ้รษิทั
สามารถทราบจํานวนผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผุ้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะสามารถ
จดัเตรยีมงานเพื่อรบัรองผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จงึขอเชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้ใชร้ะบบ
ดงักลา่วสาํหรบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้ประชุมลว่งหน้าในปี 2555 

2. ก.ล.ต. สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย และ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน ไดจ้ดัทาํคู่มอืการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ข้อแนะนําว่า บริษัทไม่ควรกําหนดวนัประชุมในช่วง
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วนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรอืวนัหยุดทาํการของธนาคารพาณิชยท์ีต่ดิต่อกนัตัง้แต่ 3 วนั
ทําการขึ้นไปซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม ทัง้น้ี บรษิัทรบัที่จะไป
ตรวจสอบขอ้มูลเรื่องขอ้กําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
เพือ่กาํหนดวน้ประชุมผูถ้อืหุน้ทีส่ะดวกและเหมาะสมต่อไป  

3. ภายหลงัการประชุมเสรจ็สิ้นบรษิทัได้นําเทปบนัทกึการประชุมผูถ้ือหุ้นขึ้นบนเวบ็
ไซด์ของบริษัท ทัง้น้ีผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรบัเทปบนัทกึการ
ประชุมไดท้ีฝ่า่ยเลขานุการบรษิทั หรอื สว่นนกัลงทุนสมัพนัธ ์   นอกจากน้ี บรษิทัได้
ทาํการบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งละเอยีดและจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ
ในเวลาทีก่าํหนด      

4. บรษิทัไดจ้ดัใหผู้บ้รหิารพบนักลงทุนทุกไตรมาสซึ่งผูถ้อืหุน้สามารถรบัทราบขา่วสาร
ขอ้มลูกจิกรรมของ   เอก็โกไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบรษิทั ในหน้านักลงทุนสมัพนัธแ์ละ
ขา่วสารของเอก็โกในชอ่งทางอื่นๆ  

5. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดช้ีแ้จงวา่บรษิทัไดด้าํเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ดงัน้ี  
 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทพลังงาน

หมนุเวยีนตัง้อยูใ่นจงัหวดัรอ้ยเอด็ มกีําลงัผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์ซึง่ใชแ้กลบ
เป็นเชือ้เพลงิหลกั และจําหน่ายไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. ในปรมิาณ 
8.8 เมกะวตัต ์ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี 

 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ยะลากรนีเป็นผู้ผลติไฟฟ้ารายเล็กประเภทพลงังานหมุนเวยีน
ตัง้อยู่ในจงัหวดัยะลา มกีําลงัผลติติดตัง้ 23 เมกะวตัต์ ซึ่งใช้เศษไมย้างพารา
เป็นเชือ้เพลงิหลกั และจําหน่ายไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. ในปรมิาณ 
20.20 เมกะวตัต ์ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี 

 
นอกจากน้ี บริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัลพบุร ีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
ใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคอาเซยีนในปจัจุบนั มกีําลงัผลติตดิตัง้ 55 เมกะวตัต ์และมแีผนงานที่
จะขยายกําลงัผลติเป็น 63 เมกะวตัต ์รวมทัง้ไดอ้ยู่ระหวา่งศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานลมทีจ่งัหวดันครราชสมีา  

   
 หลงัจากทีฝ่่ายบรหิารไดต้อบคําถามของผูถ้อืหุน้ครบถว้นแลว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

แจง้ผูถ้อืหุน้ทราบวา่ บรษิทัจะนําผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะหไ์ปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ใน
วนัพุธที ่8 มถุินายน 2554 โดยผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์
หน้าหอ้งประชุม หรอืดรูายละเอยีดไดจ้ากปฏทินิกจิกรรมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.egco.com   
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 ไม่มผีู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพจิารณาเพิม่เติม ประธานจงึกล่าวปิดประชุมและ
ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุมและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ต่อบรษิทั 
 
เลกิประชุมเวลา 16:45 น. 
 
 
 อน่ึง หลงัการเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเพิม่ขึน้ โดยทีจ่ํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 411 ราย 
และ 544 รายตามลําดบั รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 955 รายนับจํานวนหุ้นที่ถอืรวมกนัได้ 395,885,697 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.577 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 
 
 
 

    ลงลายมอืชือ่                                       ประธานทีป่ระชุม 
           (นายพรชยั รุจปิระภา) 
 
 
 
 
 


