
 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

ของ 

บริษัท ผลิตไฟฟา จาํกัด (มหาชน) 

      

 

 ประชุมเมื่อวันท่ี  24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.  ณ หองวิภาวดีบอลรูม   โรงแรม

เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 391 รายและโดยการมอบฉันทะ  689 ราย รวม

ท้ังหมดเปนจํานวน 1,080 รายนับจํานวนหุนท่ีถือรวมกันได 417,230,611 หุน คิดเปนรอยละ 79.2513 จาก

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  โดยมีนายพรชัย         

รุจิประภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนประธานท่ีประชุม 

(“ประธาน”)   

 

 กอนการเปดประชุม บริษัทไดแจงใหท่ีประชุมทราบเรื่องรายละเอียดทางหนีไฟของหอง

ประชุมเพื่อความปลอดภัย 

  

 จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษัทท่ีเขารวมการประชุม

สามัญผูถือหุนในครั้งนี้ ดังนี้  

1. นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

2. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบตอสังคม และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

3. นายปสันน เทพรักษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

4. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ กรรมการ  ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณา

คาตอบแทน  

5. นายชิเงรุ อินาโนะ กรรมการ และกรรมการลงทุน 

6. นายโทชิโร คุดามะ  กรรมการ 

7. นายซาโตชิ ยาจิมะ  กรรมการ  และกรรมการลงทุน 

8. พลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการและความ

รับผิดชอบตอสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

9. นายพงศธร คุณานุสรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

10. นายกุลิศ สมบัติศิริ    กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความ
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รับผิดชอบตอสังคม 

11. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา กรรมการ และกรรมการลงทุน 

12. นายพิษณุ ทองวีระกุล  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

13. นายสหัส ประทักษนุกูล     กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการลงทุน กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม  

 

และไดแจงใหผูถือหุนทราบวา นายสรจักร เกษมสุวรรณ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแล

กิจการและความรับผิดชอบตอสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ติดภาระกิจสําคัญจึง

ขอลาประชุมในครั้งนี้ 

 

 จากนั้น นายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการผูจัดการใหญแนะนําฝายบริหารของบริษัทท่ี

เขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม ดังนี้  

 

1. นายจอหน พาลุมโบ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 1 

2. นายนิวัติ อดิเรก รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 2 

3. นายวรวิทย โพธิสุข  รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ 

4. นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานกลยุทธและบริหารสินทรัพย 

5. นายปยะ เจตะสานนท รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานบัญชีและการเงิน 

6. นายชุมศักดิ์ ดีสดุจิต รองกรรมการผูจัดการใหญ ทําหนาท่ีผูอํานวยการโรงไฟฟา

ระยอง 

7. นายชาญกิจ เจียรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญ ทําหนาท่ีกรรมการผูจัดการ  

บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 

8. นายวัชรพงศ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา รองกรรมการผูจัดการใหญ ทําหนาท่ีกรรมการผูจัดการ  

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 

 

 ประธานไดแจงท่ีประชุมทราบวา บริษัทไดเชิญ นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข จาก

บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุม

เพื่อตอบขอซักถามของผูถือหุนเก่ียวกับงบการเงิน  รวมท้ังไดวาจางสํานักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร 

แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด  โดยมีนางสาวพรภินันท อัศววัฒนาพร และนายยุทธชัย วิธีกล เปนผูตรวจสอบ

การประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ รวมท้ังการนับองค

ประชุมผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปรงใสและการสรางความมั่นใจแกผูถือหุน และในปนี้ บริษัท

ไดใชบริการระบบจัดประชุมผูถือหุนของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังแตการ

ลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อใหการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทสะดวก 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทไดเชิญตัวแทนผูถือหุน 1 คน มารวมสังเกตการณการนับคะแนนดวย  

โดย นางสาววันเพ็ญ  มนตราประสิทธิ์ ผูถือหุนรายยอย อาสาเขารวมสังเกตการณการนับคะแนนในครั้งนี้ 

และเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลท่ีสําคัญ  บริษัทจึงดําเนินการ ดังนี ้
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• เชิญเจาหนาท่ีจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนนายทะเบียนของบริษทั 

มาใหบริการตอบคําถามแกผูถือหุนเรื่องทะเบียนหุน การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือหุน รวมท้ังบริการงาน

ทะเบียนอ่ืนๆ 

• จัดนิทรรศการเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท ท่ีบริเวณดานหนาหองประชุม โดยมีเจาหนาท่ีของ

บริษัทใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท  โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ งานสังคมและสิ่งแวดลอม

รวมท้ังเรื่องเครดิตภาษีเงินปนผลของผูถือหุน   

  

 กอนการเขาสูการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ลําดับแรก ประธาน

ไดเรียนเชิญผูถือหุนรับชมวิดีทัศน สรุปผลงานท่ีสําคัญในป 2555 และทิศทางในการดําเนินงานป 2556   

  

 จากนั้น ประธานไดมอบหมายใหนางกุลกนก เหลืองสรอยทอง เลขานุการบริษัท แจงท่ี

ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหวางการ

ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัท ไดแจงท่ีประชุมทราบวา ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีมี

หรือท่ีไดรับมอบฉันทะมาโดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

 

1. ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง  ใหผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก

เสียงในแตละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกลาว  กรณีท่ีผูถือหุนไมยกมือจะถือวา 

ผูถือหุนเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

2. ผูมาประชุมท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  

• แบบมอบฉันทะแบบ ก. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวย

ตนเอง     

• แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีท่ีผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาในแตละระเบียบ

วาระนั้น  บริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว ผูมาประชุมท่ีไดรับมอบฉันทะไมตองออก

เสียง  เวนแตกรณีท่ีผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว

หรือระบุไวไมชัดเจนก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงในหองประชุมไดตามท่ีเห็นสมควรเชนเดียวกับ

กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง    

• แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เปนการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผูลงทุนตางชาติและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย ซึ่งมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูมอบฉันทะไดออกเสียงไว

ลวงหนาแลว ก็ไมตองลงมติในหองประชุม 

 

 บริษัทไดกําหนดใหใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สําหรับระเบียบวาระการ

เลือกต้ังกรรมการ นั้น บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยจะใหออกเสียงในทุกกรณีและเก็บ

บัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอใหผูถือหุนสงใบลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการท้ัง

ชุด โดยไมตองฉีกใบลงคะแนนเปนแตละบุคคล   สําหรับระเบียบวาระอ่ืนๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตร
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ลงคะแนนเสียงเฉพาะท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบไดในภายหลัง ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติท่ีสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของ

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”)   ท้ังนี้ หากผูถือหุนมีความจําเปนตองกลับกอนการประชุมแลวเสร็จ ขอใหผู

ถือหุนและผูรับมอบฉันทะสงบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยูท้ังหมดใหแกเจาหนาท่ีดวย    

 

 ท้ังนี้ ประธานจะแจงผลการลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหท่ีประชุมทราบหลังการ

ลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทไดนําระบบ barcode เขาใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือ

หุนท่ีเขารวมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้  เลขานุการบริษัทขอความรวมมือให

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นในหองประชุม แจงชื่อและนามสกุล

ดวยเพื่อประโยชนในการบันทึกการประชุม  

 

ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

 

 

ระเบียบวาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

 

 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

ซึ่งไดประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.egco.com) 

ต้ังแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555  และบริษัทไดดําเนินการจัดสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกทานเปน

เอกสารเพื่อตรวจสอบเปนปท่ีสาม 

 

 จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม   

ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม  ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ        

ผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2555 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนน

เสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 417,483,161   99.9892 

ไมเห็นดวย 0              0 

งดออกเสียง 44,960   0.0107                

http://www.egco.com/
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การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

รวมจํานวนเสียง 417,528,121 100.0000               

 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2555  

 

 ประธานรายงานท่ีประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานประจําปใน

รูปแบบ CD ROM  ต้ังแตป 2547 เปนตนมา  เพื่อลดการใชกระดาษและประหยัดคาใชจาย โดยบริษัทจะ

บริจาคเงินท่ีประหยัดไดใหมูลนิธิไทยรักษปาซึ่งมีเจตนารมณในการรักษาสิ่งแวดลอมในนาม “ผูถือหุน

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)”   ซึ่งในป 2555 บริษัทไดบริจาคเงินใหแกมูลนิธิไทยรักษปาเปน

จํานวน 2,233,808 บาท ท้ังนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประจําปเปนหนังสือไวสวนหนึ่งเพื่อจัดสงใหแกผูถือ

หุนท่ีไดแจงความจํานงมายังบริษัท 

 

 จากนั้น ประธานไดมอบหมายใหนายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการผูจัดการใหญนําเสนอ

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 และแผนการดําเนินงานสําหรับป 2556 ตอท่ีประชุม ซึ่งสรุป

ได ดังนี้ 

 

1. เหตุการณสําคัญในป 2555 

 

1.1 โครงการกอสรางโรงไฟฟาท่ีแลวเสร็จในป 2555 

โครงการท่ีกอสรางตอเนื่องจากป 2554 ไดแก โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ลพบุรี โซลาร เฟส 2-4 ได

ทยอยกอสรางแลวเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชยครบทุกเฟสแลว ในเดือนมีนาคม 2555 คิดเปนกําลัง

ผลิตติดต้ังตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 16 เมกะวัตต 

 

1.2 การซื้อโรงไฟฟาท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว 

- ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทซื้อหุนบริษัท เอสพีพี โฟร จํากัด (“เอสพีพี โฟร”) ซึ่งเปนโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวนรอยละ 99.99  มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็ก

มาก จํานวน 6 เมกะวัตต กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันท่ี 24 มกราคม 2555  

-  ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทไดซื้อหุนบริษัท เอสพีพี ทรี จํากัด (“เอสพีพี ทรี”) ซึ่งเปน

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวนรอยละ 99.99  มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิต

ไฟฟารายเล็กมากจํานวน 8 เมกะวัตต กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันท่ี 21 

กุมภาพันธ 2555 

-  ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทรวมทุนกับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ซื้อหุนรอยละ 

60 ในบริษัท จี เพาเวอร ซอรซ จํากัด (“จีพีเอส”) ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย        โดย



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 6                                                                                                                     

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2556 

 

จีพีเอส มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก จํานวน 4 สัญญา สัญญาละ 6.5 

เมกะวัตต กับ กฟภ. โดยเฟส 1-3 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนมีนาคม 2555 

-  ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนบริษัท เอสพีพี ทู จํากัด (“เอสพีพี ทู”) ซึ่งเปนโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวนรอยละ 99.99 มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็ก

มากจํานวน 8 เมกะวัตต กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 

-  ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนในโรงไฟฟาเคซอน ประเทศฟลิปปนส เพิ่มอีกรอยละ 

45.875 รวมเปนรอยละ 98 ซึ่งเปนโรงไฟฟาถานหิน กําลังผลิต 503 เมกะวัตต รวมท้ังไดซื้อหุน

บริษัท เคซอน แมนเนจเมนท เซอรวิส    ท่ีใหบริการดานการบริหารจัดการใหแกโรงไฟฟา

ดังกลาวดวย 

-  ในเดือนมิถุนายน 2555  บริษัทไดซื้อหุนบริษัท เอสพีพี ไฟว จํากัด (“เอสพีพี ไฟว”) ซึ่งเปน

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเอสพีพี ไฟรมีสัญญาซื้อขายไฟฟา

ประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็กมากจํานวน 8 เมกะวัตต กับ กฟภ. เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยใน 

วันท่ี 22 มิถุนายน 2555  

 

1.3 การซื้อโรงไฟฟาท่ีอยูระหวางการกอสราง 

-  ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนบริษัท เทพนา วินด ฟารม จํากัด (“เทพพนา”) ซึ่งเปน

โรงไฟฟาพลังงานลม จํานวนรอยละ 90 โดยเทพพนามีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟา

รายเล็กมากจํานวน 6.9 เมกะวัตต กับ กฟภ. คาดวาจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือน

กรกฎาคม 2556 

-  ในเดือนกุมภาพันธ 2555  บริษัทไดเขารวมทุนในบริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จํากัด  ซึ่งดําเนิน

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวนรอยละ 49 มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิต

ไฟฟารายเล็กมากจํานวน  6 โครงการ  โครงการละ 9.5 เมกะวัตต กําลังการผลิตรวม 57 เมกะ

วัตต กับ กฟภ. คาดวาจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคม 2556 

-  ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทซื้อหุนบริษัท จี เพาเวอร ซอรซ จํากัด  จํานวนรอยละ 60 ซึ่งเปน

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยในขณะนั้น เฟส 4 อยูระหวางการกอสราง  ปจจุบันโครงการได

กอสรางแลวเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2556 

-  ในเดือนกันยายน 2555  บริษัทไดซื้อหุนในบริษัท จีเดค จํากัด (“จีเดค”) ซึ่งเปนโรงไฟฟาขยะ ใน

สัดสวนรอยละ 50 โดยจีเดคมีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภทผูผลิตรายเล็กมากจํานวน 6.5 เมกะ

วัตต กับ กฟภ. คาดวาจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนสิงหาคม 2556 

 

1.4 การซื้อธุรกิจอ่ืน 

-  ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 50 ใน บริษัท แอ็บโซลูท เพาเวอร พี 

จํากัด ซึ่งเปนโรงผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมก่ึงบริสุทธิ์ กําลังการผลิต 300,000 ลิตรตอวัน 

เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อเดือนตุลาคม 2554 
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-  ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 40 ในบริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม 

จํากัด ซึ่งเปนเหมืองถานหินประเภท sub-bituminous ใหความรอน 5,800 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม 

ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสัมปทาน 28 ป และมีปริมาณถานหินสํารองประมาณ 140 ลานตัน 

เริ่มผลิตต้ังแตเดือนมีนาคม 2553  

 

2. ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา 

ณ สิ้นป 2555  บริษัทมีโรงไฟฟาท่ีเดินเครื่องแลวรวม 20 แหง  ซึ่งคิดเปนกําลังผลิตติดต้ังตามสัดสวนการ

ถือหุนรวมจํานวน 4,708 เมกะวัตต ประกอบดวยโรงไฟฟาขนาดใหญ (IPP) จํานวน 3,453 เมกะวัตต 

โรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) จํานวน 293 เมกะวัตต โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน จํานวน 60 เมกะวัตต 

และโรงไฟฟาในตางประเทศ จํานวน 902 เมกะวัตต 

 

บริษัทมีโรงไฟฟาท่ีอยูระหวางการกอสรางและโครงการท่ีอยูระหวางพัฒนา คิดเปนกําลังผลิตติดต้ังตาม

สัดสวนการถือหุนจํานวน รวม 580 เมกะวัตต ประกอบดวย โครงการท่ีอยูระหวางการกอสราง 6 โครงการ 

คิดเปนกําลังผลิตตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 205 เมกะวัตต และ โครงการท่ีอยูระหวางพัฒนา 3 

โครงการ คิดเปนกําลังผลิตตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 375 เมกะวัตต  โดยโรงไฟฟาท่ีอยูระหวางการ

พัฒนาโครงการนั้น มีสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับ กฟผ.   

 

นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนในบริษัท 5 แหงท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ไดแก 

 

บริษัท ธุรกิจ 

1. บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเซอรวิส จํากัด เดินเครื่อง บํารุงรักษาและวิศวกรรม 

2. บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํ าภาค

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) จัดหาและจําหนายน้ําดิบ 

3. บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตและจําหนายน้ําประปา 

4. บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร พ ีจํากัด ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมก่ึงบริสุทธิ์  

5. บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จํากัด เหมืองถานหิน 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงานป 2555 หากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท   บริษัทยอยและกิจการ

รวมคา และกําไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจหลังหักคาตัดจําหนาย จํานวน 4,182 ลานบาท 

บริษัทมีกําไรกอนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 6,060 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน  759 ลาน

บาทเม่ือเทียบกับกําไรกอนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2554 จํานวน 5,301 ลานบาท โดยมี

สาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

- รายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟา ลดลงจํานวน  648 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามโครงสราง

ท่ีกําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
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- เหตุขัดของดานอุปกรณในโรงไฟฟาของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“เอ็กโก โค

เจน”)  และบริษัท หนองแค โคเจเนอเรชั่น จํากัด (“เอ็นเค ซีซี”) สงผลใหมีกําไรลดลง 690 

ลานบาท 

- การดําเนินงานท่ีดีขึ้นจากการบํารุงรักษาและเดินเครื่องโรงไฟฟาท่ีมีอยูเดิม ทําใหกําไรเพิ่มขึ้น 

1,158 ลานบาท 

- มีกําไรเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงไฟฟาใหม จํานวน 939 ลานบาท  

 

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2554 ตามงบการเงินรวมเทากับ 0.25 ในขณะท่ีป 2555 เทากับ 

0.60 หากพิจารณาเฉพาะเอ็กโกแลว อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป  2554 เทากับ 0.23 ในขณะ

ท่ีป  2555  อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.40 เนื่องจากบริษัทไดสรางภาระหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อ

ขยายการลงทุน 

 

4. แผนกลยุทธ 

จากท่ีบริษัทมีโรงไฟฟาท้ังหมด 20 โรง บริษัทจําเปนตองบริหารจัดการโรงไฟฟาท่ีมีอยูในปจจุบันให

เดินเครื่องตามปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังประหยัดคาใชจายเพื่อใหมีกําไรมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

เปนไปได สวนโรงไฟฟาท่ีอยูระหวางการกอสราง บริษัทตองเรงดําเนินการใหการกอสรางแลวเสร็จตาม

กําหนดและใหอยูในงบประมาณท่ีวางไว นอกจากนี้ บริษัทยังไดแสวงหาโครงการใหมท้ังในประเทศ ไดแก 

โรงไฟฟาแหลงใหมท่ีกําลังจะมีการเปดประมูล รวมท้ังการตอบสนองนโยบายภาครัฐ และตางประเทศ

โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย   

 

 จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    

ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี ้

 

คําถาม: นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาพลังงานขยะ คือ  พลังงาน

ชีวมวล (biomass) ใชหรือไม 

คําตอบ: กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาพลังงานชีวมวล หรือ Biomass คือการนําผลผลิต

ทางการเกษตร เชน กากออย แกลบไปเผาแลวนํามาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 

สวนพลังงานขยะคือการกําจัดขยะและนําผลพลอยไดจากการกําจัดขยะนั้นมาผลิตไฟฟา 

คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย แสดงความเห็นวาการแสดงการเปรียบเทียบ

ขอมูลภาพรวมทางการเงินยอนหลัง 10 ป เปนขอมูลท่ีเกินความจําเปนและไมไดให

ความหมายเทาใดนักสําหรับผูใชงบการเงินท่ัวไป  พรอมท้ังไดสอบถามประเด็นตางๆ 

ดังนี้  

 

1. รายงานประจําป ฉบับเต็ม หนา 145 ขอ 3 ไดมีการประมาณการผลตอบแทน ตาม

ประเภทการลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศไวอยางไร      และในชวง 3 ปท่ี
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ผานมา อัตราผลตอบแทนเปนไปตามท่ีประมาณการไวหรือไม  และหากเปนไปได

ขอทราบอัตราผลตอบแทนของแตละโครงการ 

2. จากรายงานประจําป ฉบับเต็ม  หนา 150 เรื่องผลการดําเนินงานของเอ็กโก โคเจน 

และ เอ็นเคซีซี ซึ่งมีอุปกรณชํารุด อยากทราบวา 

2.1 สาเหตุท่ีอุปกรณชํารุด 

2.2 ระยะเวลาท่ีใชในการซอมอุปกรณดังกลาว 8 เดือนสําหรับเอ็กโก โคเจน และ 5 

เดือนสําหรับเอ็นเคซีซี เหมาะสมหรือไม อยางไร 

2.3 มีการชํารุดมากอนหรือไม เมื่อใด 

คําตอบ: 1. ประธานและฝายบริหารชี้แจงวาบริษัทไดวางแผนประจําปสําหรับการเดินเครื่องและ

บํารุงรักษา รวมถึงงบประมาณของโรงไฟฟาแตละโรง  โดยบริษัทตองปฏิบัติตาม

สัญญาของโรงไฟฟารวมท้ังในแตละป บริษัทจะต้ังเปาหมายการดําเนินงานและ

งบประมาณของโรงไฟฟาแตละโรงใหดีกวาขอกําหนดในสัญญา  ซึ่งท่ีผานมาบริษัท

สามารถปฏิบัติไดดีกวาสัญญาท่ีกําหนดไว ยกเวนโรงไฟฟาเอ็กโก โคเจน และเอ็น

เค ซีซี ซึ่งมีอุปกรณชํารุด  นอกจากนี้ บริษัทสามารถประหยัดคาใชจายและมีกําไร

เพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟา แตไมสามารถระบุไดแนชัดวาแตละโรงไฟฟาจะมีกําไร

เทาใด โดยเฉพาะโรงไฟฟาระยองและขนอมมีกําไรนอยมากเนื่องจากอยูในระยะ

ปลายสัญญาซื้อขายไฟฟา 

2. โรงไฟฟาเอ็กโก โคเจน มีอุปกรณชํารุดท่ี gear box ซึ่งบริษัทผูผลิตไมไดแนะนําให

สํารองวัสดุดังกลาว  จึงตองมีการผลิตใหมโดยเฉพาะ ซึ่งระยะเวลาท่ีใชในการผลิต

และขนสงเปนระยะเวลา 8 เดือน ทําใหโรงไฟฟาตองหยุดเดินเครื่องเปนชวงเวลา

ดังกลาว  สําหรับโรงไฟฟาเอ็นเคซีซี เกิดจากเจเนอเรเตอรหมุนเร็วเกินกวากําหนด

ทําใหเกิดความเสียหาย ซึ่งท้ังสองบริษัทตองขอใหผูเชี่ยวชาญและบริษัทประกันภัย

เขามาประเมินความเสียหายและเขามาตรวจสอบสาเหตุ จึงทําใหกระบวนการ

ดังกลาวใชเวลานานดังท่ีแจงไวขางตน  

คําถาม: นางสาวประจักษพร โสภณ ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้  

1. แนวโนมและความเปนไปไดท่ีเอ็กโกจะชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟาไอพีพี 

2. เอ็กโกมีแนวโนมท่ีจะซื้อหุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟาไซยะบุรีใน สปป.ลาว หรือไม 

3. ขอทราบผลดีและผลเสียจากการลงทุนในโครงการไซยะบุร ี

4. มีความเปนไปไดหรือไมท่ี บริษัท ช.การชางมีโอกาสถอนหุนจากไซยะบุรี และหาก

เกิดขึ้นใครจะเขาไปบริหารจัดการตอไป ในอนาคตจะมีโอกาสจาง sub-contract ใน

งาน O&M หรือไม   

5. อยากทราบวาเอ็กโกไดประโยชนอะไรบางจากการท่ี TEPDIA ซึ่งเปนผูถือหุน

ตางชาติ เขามาเปนผูถือหุนรายใหญอันดับสองของบริษัท และเอ็กโกไดประโยชน

จากแหลงเงินกูของญ่ีปุนหรือ ADB หรือไม 

6. บริษัทมีแผนการลงทุนใน สปป. ลาวแบบเดียวกับท่ี RATCH ลงทุนใน EDL หรือไม 
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คําตอบ: 1. ประธานชี้แจงวาขณะนี้บริษัทไดเขารวมการประมูลแตยังไมสามารถบอกรายละเอียด

หรือความเปนไปไดท่ีจะชนะการประมูล 

2. ประธานไดชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทถือหุนในโครงการไซยะบุรีประมาณรอยละ 12 จึง

ไมสามารถระบุแนวทางการดําเนินงานหรือการซื้อหุนเพิ่มเติมไดแนนอน ตองใหเปน

หนาท่ีของบริษัทท่ีดูแลโครงการไซยะบุรีโดยตรง  

3. ประธานชี้แจงวารายไดจากโครงการนี้มีแนวโนมวาอยูในเกณฑท่ีดี อยางไรก็ตาม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะเขาไปใหความชวยเหลือดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

4. ประธานชี้แจงวาประโยชนท่ีไดจากการมีหุนสวนจากญ่ีปุนคือดานเทคโนโลยีและ

ผูเชี่ยวชาญท่ีจะชวยในการพัฒนากิจการ สวนการกูเงินจากแหลงเงินของญ่ีปุนนั้น 

บริษัทยังมีความนาเชื่อถือมากพอท่ีจะขอกูเงินเพื่อการลงทุนจากแหลงตางๆ ไดอยู 

แตการมีผูถือหุนตางชาติจะชวยในเรื่องการลงทุนในโครงการในตางประเทศตอไป 

5. ประธานชี้แจงวาบริษัทยังไมไดมีการเจรจาเพื่อเขาไปซื้อหุนใน EDL ของสปป.ลาว 

แตหาก EDL ตองการขายหุนและมีเง่ือนไขท่ีดีสําหรับบริษัท ถือวาเปนโครงการท่ี

นาสนใจ ท้ังนี้ ตองพิจารณาผลตอบแทนท่ีจะไดรับอยางรอบครอบตอไป 

คําถาม: นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้   

1. จากการท่ีอุปกรณของโรงไฟฟาชํารุด และตองหยุดการผลิต อยากทราบวาไดรับการ

ชดเชยจากบริษัทประกันภัยหรือไม และมีการเสียคาปรับใหกับ กฟผ. หรือไม 

2. โรงไฟฟาพลังงานทดแทนมีผลตอบแทนคุมคาการลงทุนหรือไม 

คําตอบ: 1. ประธานและฝายบริหารชี้แจงวา บริษัทไดรับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยเปน

บางสวนตามท่ีระบุในกรมธรรมประกันภัย ในสวนของเอ็นเคซีซีไดรับเงินชดเชย

รายไดท่ีสูญเสียไป  ในขณะท่ีเอ็กโก โคเจนไมไดรับเงินชดเชยเนื่องจากเปนการ

ชํารุดท่ีอุปกรณท่ีไมไดระบุไวในกรมธรรม นอกจากนี้ บริษัทไดมีนโยบายบริหาร

จัดการกับเหตุการณเก่ียวกับอุปกรณในโรงไฟฟาขัดของท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ประธานกรรมการไดชี้แจงวาผลตอบแทนการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

อาจจะนอยแตก็ยังถือวาคุมคาสําหรับการลงทุน รวมท้ังยังเปนการดําเนินงานตาม

นโยบายพลังงานทดแทนของรัฐบาลดวย 

 

 เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวสรุปเปนมติท่ีประชุม ดังนี ้

 

มติที่ประชุม :   ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนนิงานในรอบป 2555   
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ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป  ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

  

 ประธานไดขอใหนายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการผูจัดการใหญ รายงานเก่ียวกับงบการเงิน

ประจําป 2555 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

 

รายการ งบการเงินรวม 

(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

(บาท) 

สินทรัพยรวม 109,324,074,194 78,913,661,540 

หน้ีสินรวม 41,003,851,806 22,386,951,605 

รายไดรวมและสวนแบงผลกําไรสุทธิในสวน

ไดเสียในกิจการรวมคา 

24,359,138,170 7,359,210,609 

กําไรสุทธสิวนที่เปนของบริษัทใหญ 10,979,397,609 4,554,084,772 

กําไรตอหุน  20.85 8.65 

 

   หลังจากนั้น ประธานขอใหนายธนพิชญ มูลพฤกษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นําเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท  ซึ่งนายธนพิชญฯ รายงานวา คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปรวมกับฝายบริหาร และผูสอบบัญชี

ของบริษัท โดยการสอบถามผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ

บัญชีท่ีสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน รวมท้ังใหคําแนะนําและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนเพื่อใหมั่นใจ

วารายงานทางการเงินของเอ็กโกไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได สอดคลองกับกฎหมายและ

ประกาศท่ีเก่ียวของ  ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยูในหนังสือรายงานประจําป (ฉบับเต็ม) หนา 173-241  

แลว  

 

  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู

เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี ้
 

 

คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย สอบถามขอมูลในรายงานประจําป (ฉบับเต็ม) 

หนา 167 เรื่องการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

1. ขอทราบขอเสนอแนะท่ีสําคัญจากผลการตรวจสอบ management audit ในป 

2555 

2. เนื่องจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบเปนระดับผูจัดการระดับฝาย จะมีความเปน

อิสระและมีอํานาจเพียงพอในการตรวจสอบหรือไม 

3. ขอทราบระบบการควบคุมภายในของกิจการรวมคา เชน บีแอลซีพี และจีอีซี วาได
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มีการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในหรือไม 

4. คณะกรรมการตรวจสอบใชเพียงคํายืนยันของฝายบริหารและพนักงานเทานั้นใน

การท่ีจะเชื่อวาบริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ แสดงวาบริษัทไม

มีเครื่องมือท่ีเรียกวาหนวยงานตรวจสอบดาน compliance ใชหรือไมอยางไร และ

หากฝายบริหารและพนักงานไมมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบไดอยางไร 

คําตอบ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจง ดังนี้  

1. งานตรวจสอบ management audit ของบริษัทไดแกการตรวจสอบวาฝายบริหาร

ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงมติของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด

หรือไม  ซึ่งในป 2555 ผลการตรวจสอบ ไมพบเรื่องท่ีฝายบริหารไมปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการทุกชุด 

2. แมหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนระดับผูจัดการฝาย แตสามารถเปนเครื่องมือของ

คณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยฝายตรวจสอบ

ภายในจะจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และเมื่อฝายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผน

ดังกลาวแลว จะตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  ในกรณีท่ีมีประเด็น

ท่ีเก่ียวของกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ จะแจงใหฝายบริหารทราบและ

ดําเนินการ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดําเนินการของฝาย

บริหารจนแลวเสร็จ 

3. ฝายตรวจสอบภายในรวมการตรวจสอบ BLCP อยูในแผนการตรวจสอบเปน

ประจําทุกป  ซึ่ งผลการตรวจสอบประจําป  2555 ไมพบขอบกพรองท่ีเปน

สาระสําคัญ สําหรับ GEC ไดสอบทานงบการเงินและผลการดําเนินงานเปนประจํา

เชนกัน 

4.  การตรวจสอบ Compliance ไดแกการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ 

กฎเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งรวมอยูในแผนการตรวจสอบภายในและรวมอยูใน

งานตรวจสอบภายในทุกเรื่อง  

  

นอกจากนั้น ฝายกฎหมายของบริษัท ยืนยันวา ฝายบริหารและพนักงานไดปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมาย  

คําถาม: นายปติพัฒน พัฒนธนฐานโชค ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย สอบถามวา 

1. รายงานประจําปหนา 198 บริษัทมีลูกหนี้การคาสวนท่ีเกิน 12 เดือน จํานวน 26 

ลานบาท แตไมมีการต้ังสํารองลูกหนี้ ไมทราบวาบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้อยางไร 

2. รายงานประจําปหนา 198 วัสดุสํารองคลัง มีการต้ังคาเผ่ือสํารองคลังลาสมัยในป 

2554 จํานวน 937 ลานบาท และป 2555 จํานวน 1,145 ลานบาท เปนเพราะเหตุใด

จึงมีการต้ังคาเผ่ือสํารองคลังลาสมัยจํานวนมาก       และหากเปนวัสดุในโรงไฟฟา
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จะลาสมัยเร็วขนาดไหน 

คําตอบ:  ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้ 

1. การท่ีเอ็กโกไมไดต้ังสํารองลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้การคาสวนท่ีเกิน 12 เดือน เปน

ลูกหนี้ของเอสโก ท่ีใหบริการลูกคาท่ีอยูในตางประเทศ ซึ่งยังมีการชําระอยาง

ตอเนื่อง เปนผลใหยอดลูกหนี้สิ้นสุด ณ ไตรมาสท่ี 1 ป 2556 คงเหลอื 7 ลานบาท  

2. การต้ังสํารองดังกลาวเปนการต้ังสํารองลาสมัย โดยต้ังดวยมูลคาวัสดุสํารองคลัง

คงเหลือ หารดวยอายุสัญญาซื้อขายไฟฟาคงเหลือ โดยการต้ังสํารองลาสมัย สวน

ใหญเปนของโรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟาขนอมซึ่งใกลจะหมดสัญญาฯจึงทําใหยอด

สํารองลาสมัยซึ่งเปนยอดสะสมเพิ่มสูงขึ้น 
 

 เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลวตามท่ี

ปรากฏในรายงานประจําป 2555 ท่ีไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระ

นี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของ

บริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 417,604,482 99.9888    

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 46,460 0.0111 

รวมจํานวนเสียง 417,650,942 100.000 

 

 

ระเบียบวาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 

 

  ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา บริษัทมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา

ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจํานวนท่ีทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้

บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ลานบาทซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษัทตามท่ีกฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว 
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  บริษัทขอรายงานเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตาม

ขอบังคับบริษัท ขอท่ี 41 ท่ีใหอํานาจคณะกรรมการในการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อ

เห็นวาบริษัทมีผลกําไรพอสมควรท่ีจะทําเชนนั้น  และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม

คราวตอไป      ในการนี้  คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 มีมติ

จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกของป 2555 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.75 

บาท รวมเปนเงินปนผลท่ีไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,448 ลานบาท  โดยจายเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 

2555 

 

  ผลประกอบการประจําป  2555 ของบริษัท มีกําไรสุทธิงบการเงินรวมไมรวมกําไรทาง

บัญชีจากการรวมธุรกิจท้ังสิ้น 6,669 ลานบาท  

            

บริษัทไดพิจารณาผลการดําเนินงานประจําป 2555 รวมท้ัง ไดพิจารณาแผนการลงทุน

ของบริษัทแลว มีความเห็นวา บริษัทมีความสามารถจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น เพื่อใหสะทอนถึงราคาหุนท่ี

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรสะสม เปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากผลการ

ดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2555 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท คิดเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 1,711 

ลานบาท ในการจายเงินปนผลครั้งนี้ หากรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการ 6  

เดือนแรกจะเทากับ 6.00 บาทตอหุน คิดเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้นเทากับ 3,159 ลานบาท และเมื่อเทียบ

กับป 2554 แลวอัตราการจายเงินปนผลในป 2555 เพิ่มขึ้น 0.75 บาทตอหุน และคิดเปนรอยละ  47  ของ

กําไรสุทธิงบการเงินรวม ท่ีไมรวมกําไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจฯ หากจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2555 ท่ี 6.00 บาทตอหุน กําไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 49,055 ลานบาท และ

กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจะคงเหลือ 37,223 ลานบาท สําหรับการจายเงินปนผลในปนี้ 

บริษัทไดพยายามเรงกําหนดจายใหเร็วขึ้น คือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเร็วกวาปท่ีผานมา  1 วันขอมูล

การเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปท่ีผานมาเปนดังนี้  

 

รายละเอยีดการจายเงินปนผล  ป 2555  ป 2554 

กําไรสุทธิ  (ลานบาท) 6,669 4,990 

จํานวนหุน (หุน) 526,465,000 526,465,000 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 12.67 9.48 

อัตราเงินปนผลจายตอหุน  6.00 5.25 

(บาท) 2.75 3.25 2.50 2.75 

รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 3,159 2,764 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 47 55 

   

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู

เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
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คําถาม: นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย สอบถามแนวโนมอัตรากําไรสุทธิของ

บริษัทท่ีทะยอยลดลงจนถึงปนี้ จะเปนเชนไร  

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวา สาเหตุหลักท่ีอัตรากําไรสุทธิลดลง เนื่องจากการท่ีเคซอนเปลี่ยน

สถานะจากกิจการรวมคาเปนบริษัทยอยในป 2555 รวมท้ังอัตรากําไรของเคซอนตํ่ากวา

ของกลุมเอ็กโกเนื่องจากมีอัตราภาษีท่ีสูงกวา สําหรับแนวโนมในอนาคต ขอใหผูถือหุน

มั่นใจวาคณะกรรมการจะดูแลเรื่องนี้เปนอยางดี   

คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงขอมูลในวารสาร Life Newsletter ท่ี

เผยแพรใหแกผูถือหุน  แตกตางจากเอกสารการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

ดังนี้ 

1. ในวารสารฯ แสดงกําไร 6,797 ลานบาท แตเอกสารการประชุม แสดงกําไรจํานวน 

6,669 ลานบาท 

2. อัตราการจายปนผลปรากฎในวารสารฯ คือ 5.50 บาท แตปรากฎในเอกสารการ

ประชุมคือ 6.00 บาท 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้  

1. ยอดกําไรท่ีตางกันเนื่องจากในวารสารฯเปนตัวเลขเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหงบ

การเงินในเชิงบริหารเปรียบเทียบกับป 2554 โดยเปนกําไรท่ีไมรวมกําไรทางบัญชีท่ี

เกิดจากการรวมธุรกิจหลังหักคาตัดจําหนายสินทรัพยท่ีตีราคาเพิ่มตามมูลคา

ยุติธรรมของโรงไฟฟาเคซอน จํานวน 4,182 ลานบาท สวนเอกสารการประชุมเปน

ตัวเลขกําไรท่ีไมรวมกําไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ จํานวน 4,310 ลานบาท 

เพื่อแสดงกําไรท่ีมาจากผลประกอบการตามงบการเงิน  

2. อัตราการจายเงินปนผลท่ีไมเทากันนั้น เนื่องจากในวารสารฯเปนการรวมอัตราเงิน

ปนผลในครึ่งปหลังของป 2554 ท่ีจายในเดือนพฤษภาคม 2555 บวกกับอัตราเงิน

ปนผลของครึ่งปแรกของป 2555 แตในเอกสารการประชุมเปนการใชขอมูลอัตราเงิน

ปนผลของผลประกอบการป 2555 

 

เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําป และการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2555 ดังรายละเอียดขางตน 

โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและประกาศจายเงินปนผล

จากผลการดําเนินงานครึ่งปหลังของป 2555 ตามท่ีประธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทตอหุน เปนจํานวน

เงิน 1,711 ลานบาท ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี ้
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การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 417,609,942 99.9888 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 46,460 0.0111 

รวมจํานวนเสียง 417,656,402 100.000 

 

 

ระเบียบวาระที่  5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน 

 

  ประธานมอบหมายให นายธนพิชญ มูลพฤกษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานเรื่องการคัดเลือกผูสอบบัญชีแกผูถือหุน ซึ่งนายธนพิชญฯ ชี้แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทให

ความสําคัญกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีนโยบายท่ีจะหมุนเวียนผูสอบ

บัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 5 รอบบัญชีติดตอกัน   อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถ

แตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได หากผานการคัดเลือกจากบริษัท 

ซึ่งนโยบายของบริษัทสอดคลองกับหลักเกณฑของ ก.ล.ต.ท่ีเริ่มบังคับใชต้ังแตป 2549 เปนตนมา   

 

  ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติใหคัดเลือกผูสอบบัญชีโดยการพิจารณา

คุณสมบัติ และเปรียบเทียบราคา เพื่อแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของกลุมเอ็กโกสําหรับป 2556 ซึ่งเปนการ

คัดเลือกผูสอบบัญชีใหมกอนท่ีผูสอบบัญชีรายเดิมจะปฏิบัติหนาท่ีครบ 5 รอบบัญชี โดยผูบริหารไดเชิญ

ชวนสํานักงานสอบบัญชีชั้นนําใหยื่นขอเสนอ และ PwC ไดรับคะแนนในลําดับท่ีดีท่ีสุด คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิจารณาขอมูลการคัดเลือกดังกลาว รวมถึงไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก 

PwC แลว มีความเห็นวาผูสอบบัญชีจาก PwC เปนผูมีความเปนอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ                  

มีประสบการณ มีผลการปฏิบัติงานดี และเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงสมควรแตงต้ังเปน

ผูสอบบัญชีของกลุมเอ็กโกในป 2556 โดยมีคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2556 เทากับ 1,787,700 

บาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 644,690 บาท คาใชจายอ่ืนในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามท่ีเกิดขึ้น

จริงไมเกิน 123,600 บาท  และคาใชจายในการเดินทางไปสอบทานในตางประเทศตามท่ีเกิดขึ้นจริง ท้ังนี้ 

ผูสอบบัญชีสังกัด PwC ไดรับการแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทในเครือของเอ็กโกรวม 

10 บริษัท  และ PwC และผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ไมมี

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร   ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับ

บริษัทดังกลาว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระแตอยางใด  

  

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีในนาม PwC เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแกนาย

สมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3977 และนางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599  โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน
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ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2556 

เปนจํานวนเงิน 1,787,700 บาท และคาใชจายอ่ืนในงานสอบบัญชีในประเทศตามท่ีเกิดขึ้นจริงไมเกิน 

123,600 บาท โดยบริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทใน

ตางประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงาน

ได ให PwC จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอ่ืนแทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทกอน  รวมท้ังเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทาน

งบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาท่ีเกิดขึ้นใหมในป 2556 ดวย 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถาม

และใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

คําถาม: นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุนรายยอย สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

1. อยากทราบมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเปาหมายและประโยชนใน

การหมุนเวียนการจางผูสอบบัญชีทุก 5 ป  

2. การเปลี่ยนผูสอบบัญชีโดยยังคงใชสํานักงานสอบบัญชีเดิมนั้น ไมมีประโยชน  

เนื่องจากการปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทโดยใชสํานักงานสอบบัญชีเดิมอาจ

ทําใหผูสอบบัญชีมีความคุนเคยกับพนักงานและฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจทําให

งานตรวจสอบไมครบถวน จึงเห็นวาบริษัทควรท่ีเปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชีแทนการ

เปลี่ยนผูสอบบัญชี 

คําตอบ: 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดังนี้  

1. เนื่องจากเปนนโยบายของ ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองเปลี่ยนผูสอบ

บัญชีทุก 5 ป เพื่อใหผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและปฏิบัติงานสอบ

บัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. บริษัทไดมีการเปดโอกาสใหบริษัทตรวจสอบบัญชีท่ีมีชื่อเสียงรายอ่ืนๆ เขามารวม

การประมูลดวย 

คําถาม นายบัวรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้ 

1. EGCO ไดจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม มาตลอด จะสามารถเลื่อนเปนเดือน

เมษายน ไดหรือไม 

2. จากราคาคาสอบบัญชีลดลง  ทําไมถึงลดจํานวนผูสอบบัญชีใหเหลือเพียง 3 คน 

คําตอบ ประธานและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงวา  

1. เนื่องจากมีบริษัทในเครืออยูท่ีตางประเทศและใชเวลามากในการปดบัญชี จึงทําให

การจัดทํางบการเงินของบริษัทชาไปดวย ซึ่งสงผลตอการจายเงินปนผล แตบริษัทจะ

รับไปดําเนินการใหเร็วขึ้น 

2. บริษัทไมไดมีการลดคนตรวจสอบ แตราคาคาสอบบัญชีท่ีลดลงเนื่องจาก PwC มี

ความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนอยางดี ทํา

ใหตรวจสอบไดรวดเร็ว  
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 เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแตงต้ังผูสอบ 

บัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง 

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม :   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน 

ตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยแตงต้ังใหนายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 3271 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 และนางสาวอมรรัตน 

เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 ในนาม PwC  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป  

2556 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และกําหนด

เงินคาสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 1,787,700 บาท และคาใชจายอ่ืนในงานสอบบัญชีใน

ประเทศไทยตามท่ีเกิดขึ้นจริงไมเกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับ

การเดินทางไปสอบทานในตางประเทศท่ีบริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ท่ีประชุมมอบ

อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบหาก PwC จะตองจัดหาผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอ่ืนแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนในกรณีท่ีผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน ไมสามารถ

ปฏิบัติงานได   รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัท

ยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาท่ีเกิดขึ้นใหมในป 2556  

 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 413,281,509 98.9506 

ไมเห็นดวย 4,327,463        1.0361 

งดออกเสียง 55,430 0.0132 

รวมจํานวนเสียง 417,664,402 100.0000 

 

 

ระเบียบวาระที่  6 

 

 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   

 ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17  กําหนดใหกรรมการของ

บริษัทออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ

ประชุมครั้งนี้ มีกรรมการท่ีครบวาระจะตองออกจากตําแหนง 5 ทาน ไดแก  

 

1. พลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอ

สังคม  และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายสหัส ประทักษนุกูล  กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับดูแล

กิจการและความรับผิดชอบตอสังคม  
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3. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา กรรมการและกรรมการลงทุน 

4. นายพิษณุ ทองวีระกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ  กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

 เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดอภิปรายเก่ียวกับกรรมการไดโดยสะดวกและเพื่อความ

โปรงใส กรรมการท่ีพนวาระท้ังหมดสมัครใจท่ีจะออกนอกหองประชุม  

 

 ท้ังนี้ บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญชวนใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลท่ี

เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการแตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดพิจารณาขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการเลือกต้ังกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ

การดํารงตําแหนง  โดยคํานึงถึงองคประกอบของกรรมการท่ีจะเปนประโยชนแกการกํากับดูแลกิจการ 

รวมท้ังความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่ีผานมา และเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังเลือกต้ังกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ พลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต และ

กรรมการ 4 ทาน ไดแก นายสหัส  ประทักษนุกูล   นายสุรศักดิ์  ศุภวิฑิตพัฒนา  นายพิษณุ ทองวีระกุล และ

นายฮิเดโอะ กูราโมจิ กลับเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ท้ังนี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษัทกําหนดไววา 

กรรมการอิสระตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

ซึ่งพลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ ไมไดถือหุนของบริษัท 

 

 ท้ังนี้ บริษัทไดนําเสนอขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อแตละทานตามสิ่งท่ีสงมาดวย

หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม 

 

  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามคําถามใดๆ  ประธานไดเชิญกรรมการทุกทานกลับเขาท่ีประชุม 

และเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังกรรมการเขาใหมแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงเปนรายบุคคล

ตามลําดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม :       ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติใหกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 5 ทาน ไดแก     

พลตํารวจเอกปานศิริ ประภาวัต   นายสหัส ประทักษนุกูล   นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา นายพิษณุ    

ทองวีระกุล และนายฮิเดโอะ กูราโมจิ  ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ     

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแตละทาน ดังนี้  

 

 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 20                                                                                                                     

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2556 

 

ชื่อกรรมการ 

 

เห็นดวย 

(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 

(รอยละ) 

งดออกเสียง 

(รอยละ) 

บัตรเสีย 

(รอยละ) 

รวม 

(รอยละ) 

1. พลตํารวจเอกปานศิริ 

ประภาวัติ 

    กรรมการอิสระ 

417,200,539 

(99.8886) 

399,540 

(0.0956) 

62,680 

(0.0150) 

2,750 

(0.0006) 

417,665,509 

(100.0000) 

2. นายสหัส ประทักษนุกูล 

    กรรมการ 

415,971,787 

(99.5944) 

1,639,842 

(0.3926) 

53,880 

(0.0129) 

- 417,665,509 

(100.000) 

3. นายสุรศักดิ์  

ศุภวิฑิตพัฒนา 

   กรรมการ 

414,506,386 

(99.2436) 

3,100,142 

(0.7422) 

58,981 

(0.0141) 

- 417,665,509 

(100.0000) 

4. นายพิษณุ ทองวีระกุล 

    กรรมการ 

414,472,626 

(99.2355) 

3,125,102 

(0.7482) 

67,781 

(0.0162) 

- 417,665,509 

(100.0000) 

5. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ 

   กรรมการ 

411,423,786 

(98.5055) 

6,183,642 

(1.4805) 

58,081 

(0.0139) 

- 417,665,509 

(100.0000) 

 

 

ระเบียบวาระที่  7 พิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ 

  

 ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑตางๆ 

ไดแก ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย คาตอบแทนของกรรมการใน

ประเภทและขนาดเดียวกัน รวมท้ังการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมแลว 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งไดแก โบนัสตอบแทน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555   คาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ และคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจําป 2555 ใหเทากับวงเงินโบนัสประจําป  2554 ท่ี

ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน คือจํานวน 20 ลานบาท โดยพิจารณาจากการสรางความเติบโตใหกับบริษัท 

ความสําเร็จในการไดรับการยกยองเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ราคาหุนท่ีเพิ่มขึ้นและโบนัส

กรรมการในธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังอัตราการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการจัดสรร

โบนัสระหวางกันเอง   ท้ังนี้ จํานวนโบนัสดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.72 ของเงินปนผลท่ีจาย

ใหกับผูถือหุน  

 

2. คงคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไวในอัตราเดิมคือ คากรรมการรายเดือน เดือนละ 

30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท  โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ไดรับเพิ่มในอัตรารอยละ 25 และ รอยละ 10 ของคาตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการท่ีไม
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สามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเปนหลักการเดิมซึ่งท่ีประชุมสามัญผูถือ

หุนไดอนุมัติไวต้ังแตป 2547 และเปนอัตราท่ีสอดคลองกับบริษัทในภาคพลังงาน 
 

 

3. คงคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจํานวนครั้งการประชุม 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ดังนี้  
 

 

คณะกรรมการ คาตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

เบ้ียประชุม (บาท) 

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 

คณะกร ร ม กา รส ร รห าแ ล 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/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตรารอยละ 

25 ท้ังนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยท่ีมีการแตงต้ังใหมหรือเปลี่ยนแปลงระหวางป ใหอยูในดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ 

 

4. กรรมการผูจัดการใหญไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 

 

 ประธานแจงใหผูถือหุนทราบวา นายสหัส ประทักษนุกูล กรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งถือ

หุนของบริษัทในจํานวน 1,890 หุน เปนผูมีสวนไดเสียพิเศษ ดังนั้น นายสหัสฯ จึงไมมีสิทธิออกเสียงใน

ระเบียบวาระนี้ 

 ประธานไดเปดโอกาสให ผูถือหุนอภิปรายเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการซึ่ง

มีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี ้

 

คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามขอมูลในรายงานประจําป ฉบับเต็ม 

หนา 96 ขอความในหมายเหตุฯ 2/ ซึ่งเขียนวา “ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2555 

ของเอ็กโก มีมติใหงดจายคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาเบี้ยประชุมสําหรับป  2555 

และโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานสําหรับการดําเนินงานป 2554”  แยงกับมติท่ี

ประชุมผูถือหุนหรือไม 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวาขอความดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ คาตอบแทน
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ดังกลาวเปนคาตอบแทนของผูบริหารเอ็กโก ในฐานะกรรมการใน บริษัท ผลิตไฟฟา   

ขนอม จํากัด (“บฟข.”) ซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 ของ 

บฟข. ใหงดจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  ดังนั้น ขอความท่ีถูกตองคือ “ท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2555 ของ บฟข. มีมติใหงดจายคาตอบแทนกรรมการ ....”  ท้ังนี้ 

ฝายบริหารขออภัยในความผิดพลาดดังกลาว และจะระมัดระวังในการจัดทําขอมูลในครั้ง

ตอไป 

 

เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดยอยประจําป 2556 และโบนัสกรรมการประจําป 2555 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 414,961,067 99.3455         

ไมเห็นดวย 2,679,763 0.6415         

งดออกเสียง 53,770 0.0128               

รวมจํานวนเสียง 417,694,600 100.0000           

 

 

ระเบียบวาระที่  8 เร่ืองอ่ืนๆ 

 

 ประธานไดแจงท่ีประชุมวา ไดประชุมถึงระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ แลว มีผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะจะเสนอใหพิจารณาเรื่องอ่ืนเพื่อลงมติหรือไม ซึ่งไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ประธานจึงเปด

โอกาสใหท่ีประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องท่ัวไปได ปรากฏวามีผูถือหุนรายยอยไดสอบถามขอมูล

และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัทในเรื่องตางๆ   ซึ่งประธานและฝายบริหาร ชี้แจงให ผูถือหุน

ทราบ สรุปได ดังนี้ 

 

คําถาม: นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย  สอบถามวาโดยปกติเมื่อมีการประชุม

สามัญผูถือหุน ราคาหุนของบริษัทจะสูงขึ้น แตในปนี้ ราคาหุนของบริษัทตกลง เปน

เพราะเหตุใด  

คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา  บริษัทไมไดมีขอมูล หรือปจจัยใดๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสงผล
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กระทบตอราคาหุน  คาดวาเปนผลจากกลไกของตลาดหุน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ 

คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาเนื่องจาก EGCO มี โรงไฟฟา 20 แหง  

ประสบปญหาแหลงน้ําดิบท่ีใชในการผลิตไฟฟาหรือไม 

คําตอบ: ประธานชี้แจงวา ในการกอสรางโรงไฟฟา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีบริษัทจะตอง

พิจารณาคือแหลงน้ําดิบและสายสง ซึ่งจะควรจะอยูใกลโรงไฟฟา และปริมาณน้ําจะตอง

เพียงพอสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาและชุมชนท่ีอยูบริเวณโดยรอบ  โดยโรงไฟฟา

จะตองไมแยงน้ําจากชุมชน 

คําถาม: นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้ 

1. เหตุใดเอ็กโกจึงลงทุนในโรงไฟฟาเคซอน รอยละ 98  ซึ่งเปนโรงไฟฟาท่ีให

ผลตอบแทนตํ่า อีกท้ัง ยังมีแนวโนมท่ีจะขยายการลงทุนในประเทศฟลิปปนส 

2. มีแผนท่ีจะลงทุนในประเทศใหมๆ นอกเหนือจากประเทศฟลิปปนสหรือไม เชน พมา 

หรือในตะวันออกกลาง  

คําตอบ: ประธานและกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา  

1. การลงทุนในฟลิปปนสไมไดใหผลตอบแทนตํ่า อัตรากําไรท่ีกลาวขางตนเปนอัตรา

กําไรตอรายได ไมไดหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนวาเปนรอยละเทาใด

บนสวนผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรับจากโรงไฟฟาเคซอนใน

ฟลิปปนสสูงกวาในประเทศไทย 

2. การลงทุนในตางประเทศ เชน ในประเทศพมานั้น เนื่องจากพมาเพิ่งเปดประเทศ 

กฎหมายการคุมครองการลงทุนยังไมแนนอน และอัตราภาษีคอนขางสูง ในการ

ตัดสินใจลงทุนบริษัทตองพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน 

รวมท้ังความพรอมของการเตรียมคน โดยบริษัทไดทําการศึกษาโอกาสในการลงทุน

แลว เพียงแตอยูระหวางพิจารณาเวลาและจังหวะในการลงทุนท่ีเหมาะสม  และ

ปจจุบันบริษัทยังไมมีโครงการท่ีจะลงทุนในแถบตะวันออกกลาง เนื่องจากทําเลท่ีต้ัง

อยูไกล หากลงทุนแลวอาจมีปญหาการควบคุมดูแลกิจการ บริษัทจึงเนนพิจารณาใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก 

คําถาม นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาทําไมอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย ลดลงเรื่อยๆ  และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ    

คําตอบ ประธานและกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา สาเหตุท่ีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

ลดลงเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น และรายไดมากขึ้นเพราะสินทรัพยบางสวนอยู

ระหวางการกอสรางซึ่งยังไมสามารถสรางรายได รวมท้ังสินทรัพยเกามีรายไดลดลงตาม

สัญญาซื้อขายไฟฟา แตถาพิจารณาระยะยาวในชวง 5 ปขางหนา ความสัมพันธระหวาง

สินทรัพยท่ีเพิ่มขึ้นและรายไดจะมีความชัดเจนมากขึ้น  และในการวิเคราะหควรท่ีจะ

พิจารณาอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุนประกอบกันดวย  

 สาเหตุท่ีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในอดีตบริษัทใชเงินใน

สวนของผูถือหุนไปลงทุนสูง ซึ่งปกติการลงทุนควรจะใชเงินกูในสัดสวนท่ีสูงกวาสวนของ
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ผูถือหุน เชน 70 ตอ 30 ซึ่งในป 2555 บริษัทไดกูเงินมาลงทุนมากขึ้น 

 

 

 หลังจากท่ีฝายบริหารไดตอบคําถามของผูถือหุนครบถวนแลว กรรมการผูจัดการใหญ

แจงผูถือหุนทราบวา บริษัทจะนําผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหไปเยี่ยมชมโรงไฟฟาลพบุรีโซลาร 

จังหวัดลพบุรี และ โรงไฟฟาเอสพีพี ทู จังหวัดสระบุรี ในวันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2556 โดยผูสนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียดไดจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธหนาหองประชุม หรือดูรายละเอียดไดจากปฏิทิน

กิจกรรมในเว็บไซตของบริษัทท่ี www.egco.com   

 

 ไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดประชุมและ

ขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลามารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยาง

ยิ่งตอบริษัท 

 

เลิกประชุมเวลา 17:00 น. 

 

 อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุน มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม

ประชุมเพิ่มขึ้น โดยท่ีจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 548 ราย 

และ  821 รายตามลําดับ รวมท้ังหมดเพิ่มขึ้นเปน 1,369 รายนับจํานวนหุนท่ีถือรวมกันได 417,696,490 

หุน คิดเปนรอยละ 79.3398 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 

 

 

 

    ลงลายมือชื่อ                                       ประธานท่ีประชุม 

              (นายพรชัย รุจปิระภา)  


	ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

