
 

               

 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
ของ 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมื่อวันที่  24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.  ณ หองวิภาวดีบอลรูมบี โรงแรม 
โซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู
ถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 416 รายและโดยการมอบฉันทะ 539 ราย รวมทั้งหมดเปนจํานวน   955 ราย
นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 326,201,985 หุน คิดเปนรอยละ 61.961 จากจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด  ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  โดยมีนายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)   
 
 กอนการเปดประชุม บริษัทไดนําเสนอวิดิทัศนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทในกลุม (“กลุมบริษัท”) และวิดิทัศนเรื่องทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความปลอดภัย  รวมทั้งขอ
ความรวมมือจากผูเขารวมประชุมในการกรอกแบบประเมินผลการประชุมผูถือหุนประจําป  2552 เพื่อ
บริษัทจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงใหการประชุมผูถือหุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปตอไป  
  
 จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม   
ผูถือหุน ดังนี้  
 
1. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ  รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา

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

คาตอบแทน และกรรมการบริหาร 
4. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นายปเตอร  อัลเบิรต  ลิตเต้ิลวูด   กรรมการ  
6. นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ   และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
7. นายสมบูรณ อารยะสกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
8. นายอภิชาต ดิลกโศภณ กรรมการและกรรมการบริหาร 
9. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ กรรมการ 
10. นางวัธนี พรรณเชษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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11. นายสมโภชน กาญจนาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
12. นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
13. นายวินิจ แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร และประธาน

คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
  ทั้งนี้ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการ ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ
ทางราชการ ซึ่งนายวิสุทธิ์ฯ ไดขอใหประธานแจงที่ประชุมทราบเพื่อขออภัยตอผูถือหุนดวย 
  
 จากนั้น นายวินิจ แตงนอย กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญแนะนําฝายบริหารของ
บริษัทที่เขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม ดังนี้  
 
1. นายศักดา ศรีสังคม รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงิน 
2. นายจอหน พาลุมโบ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจ 
3. นายชุมศักดิ์ ดีสุดจิต รองกรรมการผูจัดการใหญ  

และกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
4. นายชาญกิจ เจียรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญ  

และกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 
5. นายรัษฎา ผองแผว ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

และกรรมการผูจัดการบริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เซอรวิส จํากัด  

 
 ประธานไดแจงที่ประชุมทราบวา    บริษัทไดเชิญนายสุชาติ    เหลืองสุรสวัสดิ์   จาก
บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุม
เพื่อตอบขอซักถามของผูถือหุนเกี่ยวกับงบการเงิน      รวมทั้งไดวาจางบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและ
ภาษีอากรไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด  โดยมีนางสาวกนิฐนอย ปราณีจิตต  และนายกิจพงษ       
ศิริพัฒนพูนผล   เปนผูตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะ รวมทั้งการนับองคประชุมผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปรงใสและการสราง
ความมั่นใจแกผูถือหุน นอกจากนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลที่สําคัญ  บริษัทจึงดําเนินการ ดังนี้ 

• จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังจัดใหมี “มุมของผูถือหุน” ที่บริเวณดานหนา
หองประชุม โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการเครดิต
ภาษีเงินปนผลของผูถือหุน   

• เชิญนางสาวปฏิมา ประจวบดี หัวหนางานการตลาดและลูกคาสัมพันธจากบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝาก”) ซึ่งเปนนายทะเบียนของบริษัท มาใหบริการตอบ
คําถามแกผูถือหุนเรื่องทะเบียนหุน การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือหุน รวมทั้งบริการงานทะเบียนอื่นๆ  
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 ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552  นี้ บริษัทและศูนยรับฝากไดเริ่มการ
ใหบริการใหมคือ การแจงความประสงคเขารวมประชุมลวงหนาผานระบบ  IVR ของ TSD Call Center  
แมวาในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2552  จะมีผูถือหุนใชบริการดังกลาวนอย แตบริษัทหวังวาผู
ถือหุนจะใชบริการดังกลาวมากขึ้นในปถัดไป เพื่อใหบริษัทสามารถคาดการณจํานวนผูเขารวมประชุมได
แมนยํายิ่งขึ้น และสามารถจัดการรับรองไดถูกตอง เพียงพอและเหมาะสม 
 
 จากนั้น  ประธานไดมอบหมายใหนางสาวบุษกร คคนัมพรวงศ เลขานุการบริษัทแจง  
ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการบริษัท ไดแจงที่ประชุมทราบวา      
ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีหรือที่ไดรับมอบฉันทะมาโดยถือวาหนึ่งหุนเทากับ
หนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
 
1. ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง   ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก

เสียงในแตละวาระยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกลาว กรณีที่ผูถือหุนไมยกมือจะถือวา ผูถือหุน
เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

2. ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  
• แบบมอบฉันทะแบบ ก. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวย

ตนเอง     
• แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีที่ผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาในแตละวาระนั้น  

บริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะไมตองออกเสียง  
เวนแตกรณีที่ผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไม
ชัดเจนก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงในหองประชุมไดตามที่เห็นสมควรเชนเดียวกับกรณีผูถือหุน
มาประชุมดวยตนเอง    

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

 
 บริษัทไดกําหนดใหใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระ สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการนั้น 
บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยจะใหออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการในคราวเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน      สําหรับ
วาระอื่นๆ  นั้น   เมื่อประธานขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกวาระเสร็จ
สิ้นแลวเพื่อความโปรงใสและเพื่อตรวจสอบความถูกตองของมติ  ซึ่งเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับแนว
ทางการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 
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 ทั้งนี้ ประธานจะแจงผลการลงคะแนนในแตละวาระใหที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนน
ในแตละวาระ ซึ่งบริษัทไดนําระบบ barcode เขาใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน  
 
 จากนั้น ประธานไดแจงที่ประชุมวา   บริษัทไดเชิญใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมใน
การประชุมผูถือหุนประจําปและการเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2551 - 31 มกราคม 2552    รวมทั้งขอใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับ
วาระการประชุม  ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการบริษัท หรือสงคําถาม
ลวงหนาเกี่ยวกับวาระการประชุมแตประการใด  ทั้งนี้  ประธานขอความรวมมือใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะที่ประสงคจะการสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นในหองประชุม แจงชื่อและนามสกุลเพื่อประโยชนใน
การบันทึกการประชุม  
 

ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  
 
 
ระเบียบวาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 
ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551  ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด  26  หนา และไดสงสําเนาใหแกผูถือหุน
เปนสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 ตามหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 รวมทั้งไดเผยแพรใน
เว็บไซตของบริษัทแลวต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2551  โดยไมมีการแจงแกไขจากผูถือหุนแตประการใด 
ทั้งนี้ ประธานไดแจงที่ประชุมทราบวา บริษัทไดนําขอเสนอแนะอันเปนประโยชนของผูถือหุนในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551  มาดําเนินการ ดังนี้   
 
• นายบุญรื่น จางบัว และนายศักดิ์ริน ชูตระกูล ผูถือหุนรายยอย เสนอใหจายเงินปนผลใหเร็วขึ้น ซึ่ง

บริษัทไดรับขอเสนอดังกลาวมาดําเนินการ  แมการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2552 จะจัดขึ้นชา
กวาการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551  แตบริษัทได
กําหนดการจายเงินปนผลใหเร็วขึ้นจากวันที่ 7 พฤษภาคม ในป 2551 เปนวันที่  6 พฤษภาคมในป 
2552 

• นายนพพล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนรายยอย เสนอใหมีการเสนอราคาการใหบริการงานสอบบัญชีเปน
ประจําทุกป  ซึ่งบริษัทไดนําขอเสนอดังกลาวมาประกอบการพิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชี ตาม
รายละเอียดในระเบียบวาระที่  5  

• นายสมเกียรติ พรหมรัตน เสนอใหบริษัทเพิ่มจํานวนจดหมายขาว รวมทั้งสอบถามเรื่องตราประทับ
บริษัทซึ่งยังใชตราประทับเกาและไมตรงกับสัญลักษณบริษัทใหม  ซึ่งในสวนของจดหมายขาวนั้น 
บริษัทไดเพิ่มจํานวนครั้งการออกจดหมายขาวจากปละ 2 ครั้งเปนปละ  4  ครั้ง สําหรับการเปลี่ยน
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ตราประทับนั้น บริษัทไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปลี่ยนตราประทับใหมในการประชุมครั้งนี้ ตาม
รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 8  

 
 อนึ่ง ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ไดอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด
จากบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  (“บฟร.”) นั้น  ขณะนี้ บริษัทยังไมไดดําเนินการเนื่องจากอยูระหวาง
การรอใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานดําเนินการในสวนของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งคาดวาจะ
สามารถดําเนินการแลวเสร็จในป  2552  นี้  
 
 จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม   
ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม        ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 356,249,804             99.577
ไมเห็นดวย 0                0.000 
งดออกเสียง     1,512,566               0.423
รวมจํานวนเสียง 357,762,370                 100.000
 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับทราบรายงานประจําป 2551  ของคณะกรรมการบริษัทและรับทราบ

การจายเงินปนผลระหวางกาล 
 
 ประธานรายงานที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานประจําปใน
รูปแบบ CD ROM  ต้ังแตป 2547 เปนตนมา  เพื่อลดการใชกระดาษและประหยัดคาใชจาย โดยบริษัทจะ
บริจาคเงินที่ประหยัดไดใหมูลนิธิไทยรักษปาซึ่งมีเจตนารมณในการรักษาสิ่งแวดลอมในนาม “ผูถือหุน
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)”   โดยในป 2551  บริษัทไดบริจาคใหแกมูลนิธิไทยรักษปาเปน
จํานวนเงิน 1,735,326 บาท  ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประจําปเปนหนังสือไวสวนหนึ่งเพื่อจัดสง
ใหแกผูถือหุนที่ไดแจงความจํานงมายังบริษัท 
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 จากนั้น ประธานไดนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551  ในรูปแบบ  
วิดิทัศน และมอบหมายใหนายวินิจ แตงนอย กรรมการผูจัดการใหญนําเสนอกิจการที่จะกระทําตอไปใน
ภายหนาของบริษัทตอที่ประชุม   ซึ่งสรุปได ดังนี้ 
 
1. ผลการดําเนินงานในป  2551 
1.1  ผลประกอบการ  
บริษัทมีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น  6,927 ลานบาทซึ่งเทากับ  13.16 บาทตอหุน  ลดลง 1,475 ลานบาท หรือ 
รอยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550  ทั้งนี้หากไมคํานึงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก
การออนตัวของคาเงินบาท บริษัทจะมีกําไรกอนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 7,491 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 99 ลานบาท หรือรอยละ 1.34 เมื่อเทียบกับป 2550  โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัท กัลฟ  
อิเล็คตริก จาํกัด (มหาชน)  ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ  50 ไดรับรูสวนแบงผลกําไรที่เพิ่มขึ้นจาก
ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาแกงคอย 2 หนวยที่ 2 ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ 2551 ในจํานวนที่มากกวาจํานวนกําไรที่ลดลงของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด (“บฟข”) 
เพราะอัตราคาไฟฟาลดลงซึ่งเปนไปตามโครงสรางราคาในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
 
1.2  กําลังผลิต 
บริษัทยึดมั่นในการเติบโตอยางยั่งยืน  โดย ณ สิ้นป 2551  กลุมบริษัทมีโรงไฟฟาที่ดําเนินงานแลวรวม 
13 โรง  ซึ่งคิดเปนกําลังผลิตติดต้ังตามสัดสวนการถือหุนรวมจํานวน 3,967.6 เมกะวัตต หรือรอยละ 
13.27 ของกําลังผลิตติดต้ังรวมของประเทศไทย และมีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นจํานวน 458.5 เมกะวัตตเมื่อ
เทียบกับป 2550 ซึ่งมีกําลังผลิตที่เดินเครื่องแลวจํานวน 3,509.1 เมกะวัตต  โดยมีเหตุการณที่สําคัญ 
ดังนี้  
 
• โรงไฟฟาแกงคอย 2 หนวยที่ 2 กําลังผลิต 755.0 เมกะวัตต สามารถจายไฟฟาเขาระบบตั้งแตวันที่  

27 กุมภาพันธ  2551  กอนกําหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยในวันที่ 1 มีนาคม 2551   
• บริษัท เอ็กโก อินเตอรเนชั่นแนล (บีวีไอ) จํากัด (“เอ็กโกบีวีไอ”) ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 

100 ไดซื้อหุนของ GPI Quezon Ltd. ในสัดสวนรอยละ 90 ของหุนทั้งหมด ทําใหเอ็กโกบีวีไอเปน   
ผูถือหุนโดยออมของ Quezon Power (Philippines) Limited Co. หรือ “โรงไฟฟาเคซอน” ซึ่งเปน
เจาของโรงไฟฟาถานหินกําลังผลิตติดต้ัง 502.5 เมกะวัตต   และระบบสงที่เกี่ยวของในสาธารณรัฐ
ฟลิปปนสในสัดสวนรอยละ 23.4 ซึ่งคิดเปนกําลังผลิต 117.6 เมกะวัตต  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2551    และลงทุนเพิ่มอีกรอยละ  2.6  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2552  รวมเปนสัดสวนการถือหุนใน
โรงไฟฟาเคซอนทั้งสิ้นรอยละ 26 คิดเปนกําลังผลิตติดต้ัง  130.65 เมกะวัตต      ทั้งนี้    
โรงไฟฟาเคซอนไดเริ่มเดินเครื่องจายกระแสไฟฟาในลักษณะ base load ต้ังแตป 2543 เปนตนมา  
โดยนอกจากโรงไฟฟาเคซอนจะมีสถิติการเดินเครื่องและความปลอดภัยที่ดีและมีสัญญาเชิงพาณิชย
ที่มั่นคงแลว   ยังไดรับการยกยองจากหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม ซึ่งสอดคลองกับอุดมการณของบริษัทโดยไดรับรางวัล Asian Power Award                    
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ป 2549 สําหรับการเดินเครื่องและบํารุงรักษาดีเดนในเอเชีย   รางวัล Asian Power Award ป 2550  
สําหรับการดูแลสิ่งแวดลอมดีเดนแหงป และรางวัลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดีเดน
สําหรับป  2550  จาก American Chamber of Commerce เปนตน    ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาว
สอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนการ
ลงทุนในสินทรัพยที่ดําเนินการแลวเพื่อเพิ่มรายได สรางมูลคาเพิ่มในระยะยาว และเพิ่มความ
หลากหลายใหกับสินทรัพยที่บริษัทถือหุนอยู รวมทั้งเปนการสรางฐานการลงทุนในสาธารณรัฐ
ฟลิปปนสซึ่งบริษัทเหน็วา จะเปนการเพิ่มโอกาสในการสรางความเติบโตในอนาคต     

• บริษัทไดขายหุนทั้งหมดในบริษัท เอ็กโก รวมทุนและพัฒนา จํากัด (“เอ็กโก เจดี”) ซึ่งเปนผูถือหุน
ของบริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด และ บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2551   เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยซึ่งเติบโตเต็มที่แลวและบริษัทเปน
ผูถือหุนสวนนอย ซึ่งการขายหุนดังกลาวจะทําใหบริษัทสามารถนําเงินและทรัพยากรที่ใชดูแลบริษัท
ดังกลาวมาใชสําหรับการลงทุนในธุรกิจใหมซึ่งมีโอกาสที่จะขยายการเติบโตและรายได 

• บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัดซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ขายหุน
ทั้งหมดในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัดซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการเดินเครื่องและ
บํารุงรักษาแกโรงไฟฟาที่เอ็กโก เจดี ถือหุนอยู เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เชนเดียวกัน 

• โครงการโรงไฟฟาน้ําเทิน 2  ขนาดกําลังผลิตติดต้ัง  1,086.8  เมกะวัตต พัฒนาโดยบริษัท        
น้ําเทิน 2 เพาเวอร จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ  25  มีความกาวหนางานกอสราง ณ 
สิ้นป 2551 คิดเปนรอยละ 95.1 ซึ่งเปนไปตามแผนงาน และคาดวาจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชยไดในเดือนธันวาคม 2552 

 
1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
บริษัทไดนําระบบการบริหารคุณภาพเขาใชงานกับโรงไฟฟาหลักเพื่อใหกระบวนการผลิตไฟฟาของ
บริษัทมีความมั่นคงและเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง  ไดแก ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000      
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม   ISO 14001:2004       และระบบการจัดการความปลอดภัยและ     
อาชีวอนามัย TIS 18001 & OHSAS 18001: 1999  รวมทั้งไดดําเนินการเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การเดินเครื่องกับโรงไฟฟาอื่น ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ (benchmarking) เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร  ซึ่งผลจากการนําระบบดังกลาวเขาใชงานมาโดยตลอด ทําใหโรงไฟฟาหลัก
ของบริษัทมีคาความพรอมจายสูงกวาเกณฑที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (“กฟผ.”)  และลูกคาอุตสาหกรรม    
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 8                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2552 
 
1.4 การรักษาสิ่งแวดลอม 
กลุมบริษัทไดดําเนินการโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมใน  3 ลักษณะ ไดแก  
• โครงการลดผลกระทบจากการดําเนินการของโรงไฟฟา ดวยการตรวจวัดคุณภาพอากาศอากาศจาก

ปลองระบายอากาศ การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณบําบัดอากาศ  การตรวจวัด
ความดังของเสียง การตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง และประสิทธิภาพของอุปกรณอยางสม่ําเสมอ  

• โครงการรณรงคเพื่อประหยัดพลังงาน ดวยการนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวไปรดน้ําตนไมในพื้นที่
โรงไฟฟา การแยกขยะและการนําขยะบางประเภทกลับมาใชใหม รวมทั้งการสรางอาคารประหยัด
และอนุรักษพลังงานที่ บฟข. เพื่อเปนอาคารสาธิต 

• โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับโรงไฟฟาและชุมชนโดยรอบเพื่อเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 
 
จากการดําเนินงานดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีอยางตอเนื่อง สงผลใหโรงไฟฟาในกลุมบริษัท
ไดรับรางวัลและการยกยองจากหนวยงานตางๆ นอกจากนี้ยังประสบความสําเร็จดานกิจกรรมความ
ปลอดภัย โดยไมมีอุบัติเหตุที่ทําใหตองหยุดงานในบริษัทยอยในชวงปที่ผานมา  
 
1.5 การมีสวนรวมกับสังคมและชุมชน 
บริษัทใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟา โดยในป 2551 บริษัทมีสวนรวมกับสังคมและชุมชนใน  3 ดานไดแก การ
อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  การพัฒนาการเรียนรูและสรางจิตสํานึกสาธารณะในกลุมเยาวชน และ
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 
1.6 การกํากับดูแลกิจการ   
บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนผลใหไดรับการยกยองจากหนวยงาน
ตาง ๆ  สรุปได ดังนี้ 
 
o บริษัทยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของประเทศ และอันดับ  4  ของหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค จาก

วารสารการเงินการธนาคาร  
o บริษัทไทยที่ดีเดนอันดับ 4  สําหรับการปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปนผล และอันดับ  7  สําหรับ

งานดานนักลงทุนสัมพันธจากนิตยสาร FinanceAsia  
o ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําปดวยคะแนน 105 คะแนน จัดโดย 

ก.ล.ต. และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
o รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน  จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) 
o รางวัลการดูแลผูถือหุนยอดเยี่ยม จากศูนยรับฝาก 
o การจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการในเกณฑดีเลิศ จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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นอกจากนั้น ยังไดรับการเสนอชื่อใหเขาชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคม
ดวย 
 
2. แผนการดําเนินงานในอนาคต 
บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มสัดสวนของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟาจากการพัฒนาหรือซื้อ
โครงการจากผูผลิตไฟฟาเอกชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยปจจัยในการพิจารณา
ประกอบดวย ความเหมาะสมของโครงการ  ประสบการณและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของบริษัทในการ
สรางคุณคาแกโครงการ ตนทุนทางการเงินของบริษัท และความเสี่ยงที่ยอมรับได    บริษัทมุงเนนการ
สรางความเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน โดยนอกเหนือจากการเพิ่มผลกําไรจากการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพแลว บริษัทยังมุงเนนการปฏิบัติตามหนาที่ตามหลักจริยธรรมภายใตหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี  โดยมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา ดังนี้  
 
2.1 โครงการผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ (ไอพีพี) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (เอสพีพี)   

• การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนของทางเลือกในการพัฒนาโครงการโดยใชพื้นที่เดิมของ บฟร. 
และ บฟข. หลังจากที่สัญญาซื้อขายไฟฟาสิ้นสุดลง  โดยบริษัทมีความเห็นวา มีทางเลือก
หลากหลายในการพัฒนาโครงการ  เชน การตออายุสัญญา หรือการปรับปรุงโรงไฟฟาใหม เพื่อ
ประโยชนรวมกันของผูมีสวนไดเสีย  

• การศึกษาความเหมาะสมโครงการเอสพีพีลาดกระบัง  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐที่
สนับสนุนการลงทุนในโครงการเอสพีพีเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ  

• การศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการไอพีพีและเอสพีพีอื่น เนื่องจากบริษัทเปนผูรวมทุนที่มี
ศักยภาพทั้งดานเทคนิคและเงินทุน  

 
2.2 โครงการพลังงานหมุนเวียน  
บริษัทเห็นความสําคัญของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการนําเขาเชื้อเพลิงและลดการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งนําไปสูภาวการณเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

• โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม:  บริษัทรวมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.”  Wind 
Energy Generating Co., Ltd (WEGCO) และ Eurus Energy Japan Corporation ในการพัฒนา
โรงไฟฟาพลังงานลมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขนาดกําลังผลิต  35   เมกะวัตต  

• โครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ:  บริษัทอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนใน
โครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวมวล ซึ่งรัฐบาลใหการสนับสนุนโครงการ
ดังกลาว และบริษัทมีศักยภาพที่จะดําเนินการโครงการดังกลาวดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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2.3 โครงการตางประเทศ 

• โครงการน้ําเทิน  1:  บริษัทและบริษัท กามูดา จํากัด (Gamuda)ไดรวมพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลังน้ําขนาดกําลังผลิต  523 เมกะวัตตใน สปป. ลาว ซึ่งขณะนี้ยังไมมีกําหนดการเดินเครื่องเชิง
พาณิชยที่แนนอน เนื่องจากการทบทวนแผนพัฒนากําลังผลิตระยะยาวของภาครัฐ  

• การลงทุนในโครงการตางประเทศอื่น: บริษัทไดพัฒนาฐานความรูในเรื่องตลาดพลังงาน โอกาสการ
ลงทุน และโครงสรางการกํากับดูแลในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุน
ในโครงการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนตอไป 

 

 ประธานแจงเพิ่มเติมวา บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่ง
ปแรกในอัตราหุนละ 2.50 บาท  เปนเงินปนผลที่ไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,316 ลานบาท โดยจาย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551  
 
 จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    
ซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 

คําถาม: นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยหรือไมและขอทราบผลการศึกษาในกรณีที่บริษัท
พิจารณาลงทุนในโครงการดังกลาว  

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวา  บริษัทประสงคที่จะมีโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงหลากชนิด และขณะนี้
อยูระหวางศึกษาขอมูลความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการพลังแสงอาทิตยโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดตนทุน  โดยในเบื้องตนคาดวาจะมี
กําลังผลิตประมาณ  30  เมกะวัตต  ซึ่งคาดวา จะสามารถสรุปการลงทุนในโครงการได
ภายในป  2552   

คําถาม: นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา  บริษัทยังมีแผนที่จะลงทุน
ในโครงการ LNG Receiving Terminal (“โครงการ  LNG”) หรือไม และมูลคาการถือหุน
ของบริษัทจะเปนจํานวนเทาใดและจะเริ่มงานไดเมื่อใด  

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวา บริษัทยังสนใจที่จะลงทุนในโครงการ LNG เนื่องจากเห็นวา จะเปน
โครงการที่สรางความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต  และไดเจรจากับ ปตท.  ซึ่งเปน
ผูพัฒนาโครงการแลว  อยางไรก็ตาม ปตท.  ไดขอเปนผูพัฒนาโครงการแตเพียงผูเดียว
จนกวาการกอสรางโครงการ LNG จะแลวเสร็จ จึงจะเชิญผูสนใจรายอื่นเขารวมลงทุน  
เนื่องจากบริษัทยังไมไดรับคําตอบที่แนนอนจาก ปตท. จึงไมไดบรรจุโครงการ LNG ใน
แผนการลงทุนในป 2552    

คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย สอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจําปหนา  125 ดังนี้  
1. ขอทราบตัวอยางของขอคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนประโยชนตอ

บริษัท 
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 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีมาตรฐานในการสอบทานงบการเงินของบริษัทอยางไรวา
กระบวนการจัดทําเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
หรือเพียงแตขอคํายืนยันจากผูสอบบัญชีเทานั้น 

3. เหตุใดคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีหนาที่ในการ ”ทบทวนกับฝายบริหารเรื่อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง” แทนการ “สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง” 
ทั้งนี้ การทบทวนนโยบายไมใชหนาที่ของฝายบริหารแตควรเปนหนาที่ของผูกําหนด
นโยบาย 

คําตอบ: นายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงผูถือหุน ดังนี้  
1. คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท ตัวอยางเชน การเพิ่มชองทางการแจงขอมูลใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ  การเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่มีการขัดแยงของผลประโยชน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  การจัดซื้อ
จัดจาง และการมอบอํานาจการดําเนินการ  รวมทั้งการทบทวนเรื่องนโยบายและ
การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของฝายบริหาร   

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจวา กระบวนการจัดทํางบการเงินของบริษัท
ถูกตอง ครบถวนและโปรงใส ตามมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และสะทอนฐานะทางการเงินที่ถูกตองของบริษัท โดยการซักถามและสอบทานงบ
การเงินรวมกับผูสอบบัญชีและฝายบริหาร  รวมทั้งสอบทานความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และดูแลใหฝายตรวจสอบภายในมีความ
เขมแข็งและเปนอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังจัดใหมีการประชุมเปน
การเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมและพิจารณาใหลักษณะ
งานและคาตอบแทนที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีดําเนินการใหบริษัทไมเปนสาระสําคัญจนอาจทําใหผูสอบบัญชี
เสียความเปนอิสระและไมเปนกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี    

3. เนื่องจากบริษัทไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผูบริหารซึ่งมี
กรรมการผูจัดการใหญเปนประธานคณะกรรมการ และมีหนาที่โดยตรงในการ
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบจึงทําหนาที่ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงกับ
ฝายบริหารเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดกําหนดนโยบายตามมาตรฐานที่ยอมรับได 
รวมทั้งไดปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว 

คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย แจงวา ตามที่รายงานประจําปฉบับยอ หนาที่ 7 
บรรทัดที่ 27  มีขอความวา “… หากไมคํานึงถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
กลุมเอ็กโก เนื่องจากการออนตัวของคาเงินบาท ซึ่งเปนเพียงตัวเลขทางบัญชี ที่แสดง
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย…” จึงขอสอบถามวา หากไมใชมาตรฐานบัญชี
ไทยจะใชมาตรฐานบัญชีใด และจะมีความแตกตางอยางไร 
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คําตอบ: ฝายบริหารไดชี้แจงวา ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และขอกําหนดของ ก.ล.ต.         บริษัทจะตองจัดทํา
งบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และไดชี้แจงเรื่องการขาดทุน
อัตราแลกเปลี่ยนและมาตรฐานบัญชีวา   ตามมาตรฐานการบัญชีไทย  จะมีการแปลงคา
รายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่เกิดรายการ   ในขณะที่แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ 
วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล  และจะบันทึก
สวนตางของการแปลงมูลคาดังกลาว เปนรายการกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท    การที่บริษัทมีภาระหนี้ซึ่ง
เปนสกุลตางประเทศ และคาเงินบาทออนคาลง ณ สิ้นป  ทําใหมีการบันทึกการขาดทุน
อัตราแลกเปลี่ยน  แตการขาดทุนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นเมื่อยังไมมีการชําระหนี้ จึงถือเปน
การขาดทุนทางบัญชีเทานั้น   ทั้งนี้ หากในอนาคต มีการปรับมาตรฐานการบัญชีไทย
ตามมาตรฐานบัญชีสากล      อาจไมปรากฏการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไร
ขาดทุน ในกรณีที่บริษัทมีรายรับเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ในจํานวนที่สอดคลองกับ
ภาระหนี้ในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปนการลดความเสี่ยง โดยตัวเลขการขาดทุน
อัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวอาจไปปรากฏในสวนของผูถือหุนแทน 

คําถาม: นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทไดจายเงินปนผลใน
อัตราที่เพิ่มอยางสม่ําเสมอตลอดมา แตเนื่องจากแนวโนมกําไรตอหุนของบริษัทลดลง 
จึงขอทราบวา บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2552 อยางไร  

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวา  บริษัทตระหนักดีวา ผูถือหุนประสงคจะไดรับเงินปนผลที่แนนอน
และสม่ําเสมอ  ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 40 
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยาง
สม่ําเสมออยางเครงครัด หากไมมีเหตุจําเปนเรื่องภาระในการขยายธุรกิจของบริษัทใน
โครงการตางๆ ในอนาคต 
 

สําหรับการดูแลเรื่องผลประกอบการของบริษัท นั้น บริษัทศึกษาโอกาสในการลงทุนใน
สินทรัพยในประเทศไทยและตางประเทศที่เดินเครื่องแลว ซึ่งจะทําใหสามารถรับรูรายได
ทันทีเพื่อชดเชยรายไดจาก บฟร. และ บฟข. ที่ลดลงตามโครงสรางคาไฟฟาในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา  รวมทั้งไดพยายามควบคุมคาใชจายอยางเต็มที่  

คําถาม: นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา  หากคณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจ
ในความถูกตองของงบการเงิน เหตุใดจึงตองจางผูสอบบัญชีภายนอก  

คําตอบ: นายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา เนื่องจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกราย จึงไดสอบ
ทานระบบงานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดทํางบการเงินดวย ในขณะที่ผูสอบบัญชีมีหนาที่ให
ความเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินของบริษัทโดยถูกตองตามที่ควรใน
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สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม นอกจากนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยไดกําหนดใหนิติบุคคลในประเทศไทยตองจัดทํางบการเงินที่ไดรับการ
รับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนประจําทุกป บริษัทจึงตองจัดจางผูสอบบัญชีเพื่อ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว  

คําถาม: นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนรายยอย สนับสนุนนโยบายบริษัทในการสงรายงาน
ประจําปในรูปแบบ CD-ROM แทนการจัดทําเปนหนังสือ ซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจายได 
อยางไรก็ตาม คาดวามีจํานวนผูถือหุนจํานวนนอยที่ใชขอมูลจาก CD-ROM  ซึ่ง  CD-
ROM  ดังกลาวจะเปนขยะในอนาคต  จึงเสนอใหบริษัทนําเสนอขอมูลรายงานประจําปไว
ที่เว็บไซตของบริษัทแทน  และหากผูถือหุนรายใดตองการรับรายงานประจําปในรูปแบบ 
CD-ROM หรือรูปเลม ก็สามารถเขียนมาขอที่บริษัทได 

คําตอบ: ประธานชี้แจงวา บริษัทขอบคุณในความรวมมือและจะรับขอเสนอแนะของผูถือหุนไว
พิจารณาความเหมาะสม  รวมท้ังจะตรวจสอบกับวิธีปฏิบัติเรื่องการเปดเผยขอมูลใหแก  
ผูถือหุนตามขอกําหนดทางกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของและจะแจงใหผูถือหุน
ทราบตอไป  

 
 เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการบริษัทและกิจกรรมที่จะทํา
ตอไปในภายหนา รวมทั้งรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
ของป 2551 ตามที่เสนอ 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 
  

 ประธานไดขอใหนายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับ
งบการเงินและการเปดเผยขอมูลในป 2551  ซึ่งนายชัยพัฒนฯ รายงานวา คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีจากบริษัท  
ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  รวมทั้งไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นเพื่อใหความมั่นใจวา
รายงานการเงินของบริษัทมีความถูกตองและเชื่อถือได เปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวนและเพียงพอ และ
เปนไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  ซึ่งบริษัทไดนําเสนอรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้ง
งบการเงินรวมในหนังสือรายงานประจําปของบริษัท หนา 129-186 แลว 
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 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    ซึ่งมี
ผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
 

คําถาม: นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ผูถือหุนรายยอย สอบถาม ขอมูลในรายงานประจําป ดังนี้  
1. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 3,500 ลานบาทตามที่ปรากฏในงบดุล  

ในรายงานประจําปหนา 130 เปนเงินกูเพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาเคซอนใช
หรือไมและทําไมจึงไมกูเงินระยะยาวเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางรายได  

2. เหตุใดกําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาดที่มีไวเผื่อขายตามที่ปรากฏในงบดุลในรายงานประจําปหนา 131 จึงลดลง
จาก 614.26 ลานบาทในป 2550 เปน 33.47 ลานบาทในป  2551 ทั้งนี้ รายการ
ดังกลาวเปนการลงทุนใน บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
(“อีสต วอเตอร”) ใชหรือไม 

3. บริษัทมีสวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคาติดตอกันเปนเวลา  2  ป 
(249.71 ลานบาทในป 2550  และ  93.53 ลานบาทในป 2551)  ดังปรากฏในงบ
กําไรขาดทุนในรายงานประจําปหนา 132  จึงขอทราบวา รายการดังกลาวเปนผล
ขาดทุนจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําน้ําเทิน 2 ใชหรือไม 

4. ตามที่หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19  หนา 168  ในรายงานประจําป แสดง
ขอมูลวา อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนกูคือรอยละ  12.24 ตอ
ป นั้น เหตุใดบริษัทจึงไมดําเนินการซื้อคืนหุนกูดังกลาวเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่
สูงมาก 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้  
1. เงินกูดังกลาวเปนเงินกูสําหรับการซื้อหุนในโรงไฟฟาเคซอน เนื่องจากการซื้อหุน

ดังกลาวมีกําหนดการที่เรงรัด   บริษัทจึงใชเงินกูตามสัญญาสินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน
ซึ่งไดลงนามไวกับธนาคารในประเทศตั้งแตเดือนเมษายน  2551 เพื่อการลงทุน
ดังกลาว โดยต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวมีอายุ 6 เดือนซึ่งสามารถตออายุไดเมื่อครบ
กําหนดภายในเวลา 3 ปและมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีมากเนื่องจากมีการลงนามในสัญญา
ดังกลาวกอนการเกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน   อยางไรก็ตาม ฝายบริหารอยูระหวาง
การเจรจากับผูใหกูเพื่อเปลี่ยนระยะเวลาการกูเงินจากระยะสั้น 3 ป เปนระยะยาว  7 
ป ซึ่งคาดวาจะไดรับขอสรุปในเร็ว ๆ นี้  

2. กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดที่มีไวเผื่อขายดังกลาวสวนใหญเปนการลงทุนในอีสต วอเตอร ซึ่งลงบัญชีตาม
ราคาตลาด (mark to market)  สาเหตุที่กําไรดังกลาวลดลง เนื่องจากราคาหุนของ
อีสต วอเตอรลดลง  

3. รายการสวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคาดังกลาวเปนการรับรูผล
ขาดทุนจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําน้ําเทิน 2    

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 15                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2552 
 
 

 4. หุนกูดังกลาวเปนหุนกูของ บฟข. สาเหตุที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเนื่องจาก บฟข. ได
ออกหุนกูดังกลาวในป  2539 ซึ่งมีสภาวะเศรษฐกิจดี และอัตราดอกเบี้ยธนาคารอยู
ในระดับสูงประมาณรอยละ  15-16  ตอป    โดยที่ผูถือหุนกูไมประสงคที่จะขายคืน
หุนกู เนื่องจากมีผลตอบแทนสูง  และหากบริษัทตองการซื้อคืนหุนกูจะตองซื้อใน
ตลาดรอง ซึ่งจะตองใชเงินเปนจํานวนมากในการดําเนินการซึ่งอาจไมคุมคา บริษัท
จึงไมดําเนินการซื้อหุนกูคืน  อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันปญหาดังกลาวสําหรับการ
ออกหุนกูในอนาคต บริษัทอาจกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทสามารถซื้อคืนหุนกูได ณ 
ราคาที่กําหนด 

คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามผูสอบบัญชีเกี่ยวกับความไมสอดคลอง
ของคาใชจายในการบริหารของป 2550 โดยบริษัทไดแสดงรายการดังกลาวในรายงาน
ประจําป 2550 หนา 114  งบกําไรขาดทุน วามีจํานวนเทากับ 1,037.80  ลานบาท 
ในขณะที่ในรายงานประจําป  2551 หนา 132  งบกําไรขาดทุน รายการดังกลาวมี
จํานวนเทากับ 1,018.08 ลานบาท  เนื่องจากงบกําไรขาดทุนในป  2550 ไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  จะถือวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ถือเปนสาระสําคัญหรือไม  

คําตอบ: • ฝายบริหารชี้แจงวา เนื่องจากในป  2551 มีการปรับปรุงการนําเสนองบการเงินใหม
จึงมีการจัดหมวดหมูคาใชจายใหม จากเดิมที่แสดงคาใชจายทางการเงินอื่นๆ 
รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร เปนยายรายการดังกลาวไปรวมกับดอกเบี้ยจาย
และแสดงเปนรายการคาใชจายทางการเงิน   จึงทําใหตัวเลขคาใชจายในการ
บริหารงานของป  2550 เปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ  

• นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีจาก PwC  ชี้แจงเพิ่มเติมวา การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานบัญชีใหมทําใหตองมีการจัดหมวดหมูของรายการใหม ดังนั้น บริษัทจึงจัด
หมวดหมูของงบการเงินป 2550 เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบรายการระหวางงบ
การเงินป 2550 และ 2551 ได แตไมไดมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลตัวเลขจริงแตอยาง
ใด ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบขอมูลของงบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงแตละ
หัวขอแลวกอนการใหความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  
1. บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร หนา 17 ในงบการเงิน มีขอความวา 

บริษัทรับรูการดอยคาของบริษัท โคแนล โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น (“โคแนล”) จํานวน  
48 ลานบาท จึงขอทราบวา การดอยคาดังกลาวเกิดจากสินทรัพยใดและดวยสาเหตุ
ใด และเนื่องจากการใชมาตรฐานบัญชีฉบับใหมในเรื่องการดอยคาสินทรัพยมีผล
บังคับแลว จึงขอทราบวาการนํามาตรฐานบัญชีดังกลาวเขาใชงานมีผลกระทบตอ
บริษัทและบริษัทในกลุมบางหรือไม  
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 2. เนื่องจากงบกระแสเงินสดในงบการเงินประจําป 2551 หนา 31 แสดงขอมูลวา  
เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 3,422 
ลานบาท  จากจํานวนเงิน 1,011 ลานบาทในป  2550 เปน 4,433 ลานบาทในป 
2551 ในขณะที่ในงบการเงินเฉพาะบริษัทมีจํานวนเงินสดในมือและเงินฝากสถาบัน
เพียง  35.83  ลานบาทเทานั้น จึงขอทราบวา เงินสดที่เพิ่มขึ้นดังกลาวมาจาก
สินทรัพยใดและไดรับเงินดังกลาวเมื่อใด และบริษัทในกลุมมีนโยบายในการบริหาร
เงินสดอยางไร 

3. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขอ 17 ในรายงาน
ประจําปหนา  165  แสดงขอมูลวาบริษัทมีสัญญากูเงินระยะสั้นจํานวน  4,000 ลาน
บาท และไดเบิกใชแลวจํานวน 3,500 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย THBFIX  3  
เดือนบวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ตอป และมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียม
ผูกพันสัญญาสินเชื่อในอัตรารอยละ 0.25 ตอปของวงเงินสินเชื่อสวนที่บริษัทยัง
ไมไดเบิกและยังไมไดยกเลิก นั้น ขอทราบวามีคาใชจายดอกเบี้ยรวมคาธรรมเนียม
ผูกพันสัญญาสินเชื่อทั้งหมดเทาใด  

4. งบกําไรขาดทุน ในงบการเงินประจําปหนา 27  แสดงขอมูลวา รายไดจากการขาย
และบริการมีจํานวนลดลงประมาณ  620  ลานบาทจากจํานวน 10,939.39 ลานบาท
ในป 2550 เปน 10,319.66  ลานบาท   ในขณะที่ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น
จํานวนประมาณ  179 ลานบาทจาก  5,710.73 ลานบาท  เปน 5,889.52  ลานบาท  
จึงขอทราบวา ทั้งสองรายการมีสาเหตุหลักจากตนทุนการขายของบริ ษัท  
เอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 152 ลานบาทตามรายละเอียดในบท
รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหารในงบการเงินประจําปหนา  14 ใชหรือไม  
และเกิดปญหาใดกับบริษัท เอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 

5. ตามที่งบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทในรายงานประจําปหนา 132 แสดงขอมูลวา 
บริษัทมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 622.08 ลานบาท นั้น เนื่องจากไมมีการแจก
แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกลาว จึงขอทราบจํานวนของคาใชจาย
ประชาสัมพันธ คาใชจายงานดานสิ่งแวดลอมและสังคม (“CSR”)  คาเลี้ยงรับรองทั้ง
ที่หักภาษีไดและหักภาษีไมได และคาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการบริษัท 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้ 
1. สินทรัพยที่ดอยคาคือเงินลงทุนในโคแนล ซึ่งเปนกิจการรวมคาที่ถือหุนในโรงไฟฟา

ในเกาะมินดาเนาในสาธารณรัฐฟลิปปนส สาเหตุที่ตองรับรูการดอยคาเนื่องจาก
มาตรฐานบัญชีกําหนดใหการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการรวมคาใชวิธีราคาทุน 
ซึ่งเปนราคาซื้อเริ่มแรกที่บริษัทประเมินราคาดวยวิธีการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคต เมื่อเวลาผานไปโคแนลไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ จึงมี
ผลทําใหมูลคาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เหลือในอนาคตของโคแนลลดลงเมื่อ
เทียบกับราคาซื้อในตอนแรก   ดังนั้น ตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการดอยคา ถามูลคา
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ที่คาดวาจะรับคืนตํ่ากวามูลคาทางบัญชี  บริษัทจะตองรับรูผลขาดทุนจากการดอย
คาดวยจํานวนผลตางนั้น ซึ่งในความเปนจริงแลวโคแนลเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพ 
การดอยคาของเงินลงทุนในโคแนลคราวนี้เปนเพียงการปรับปรุงมูลคาทางบัญชี
เทานั้น    
 

ทั้งนี้ การนํามาตรฐานบัญชีเรื่องการดอยคาสินทรัพยมาใชจะไมมีผลกระทบตอ
บริษัทและบริษัทในกลุม เพราะวาสินทรัพยในกลุมบริษัทมีคุณภาพ สามารถ
กอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนไปตามที่คาดไวหรือดีกวา  

2. สาเหตุที่ทําใหเงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น
จากป 2550 จํานวน 3,422 ลานบาท เนื่องจากในการแยกประเภทรายการเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดในงบการเงินรวม มีการสลับที่กัน โดยเงินลงทุนระยะสั้น
ที่ครบกําหนดภายในสามเดือนของบริษัทจํานวน 4,116 ลานบาท   ไปรวมอยูใน
รายการเงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินของงบการเงินรวม อยางไรก็ตาม 
ยอดรวมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบการเงินรวม ป 2551  จํานวน 
4,978 ลานบาทนั้นถูกตอง   โดยเพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน  1,228 ลานบาท 
เนื่องมาจากการที่บริษัทไดรับเงินปนผลจากกิจการรวมคา   
 

สําหรับนโยบายการบริหารเงินสดของกลุมบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายใหบริษัทยอย
ประกาศจายเงินปนผลเปนรายไตรมาส ซึ่งบริษัทจะบริหารเงินดังกลาวตาม
หลักเกณฑการบริหารเงิน โดยมีวัตถุประสงคในการรักษาสภาพคลอง และเตรียม
เงินใหเพียงพอตองบประมาณรายจาย โดยคํานึงถึงตนทุนทางการเงินที่ตํ่าที่สุด  
สําหรับการบริหารเงินในเงินสวนที่เหลือจากการกันไวตามงบประมาณ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนที่ไดรับสูงสุดในความเสี่ยงที่ยอมรับได 

3. บริษัทไมสามารถระบุอัตราดอกเบี้ยรวมของวงเงินสินเชื่อจํานวน  4,000 ลานบาท
ได เนื่องจากอัตราสวนเพิ่มคงที่ตอป เปนความลับทางธุรกิจของสถาบันการเงิน 
อยางไรก็ตาม บริษัทขอยืนยันวา อัตราสวนเพิ่มดังกลาวเปนอัตราที่ตํ่ามาก 

4. สาเหตุที่รายไดจากการขายและบริการในป  2551 ลดลงจากป 2550 เนื่องจากอัตรา
คาไฟฟาที่ลดลงของ บฟข. ในขณะที่ตนทุนขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนทุนคาเชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติเพิ่มสูงมากในชวงกลางป  2551 รวมทั้งมีคาบํารุงรักษาตามแผนของ
บริษัท เอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 

5. คาใชจายประชาสัมพันธ คาใชจายงาน CSR  และคาเลี้ยงรับรองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการคาใชจาย ป 2551 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

คาโฆษณา 46 82 
คาใชจาย CSR (คาสาธารณะกุศล) 3.5 8 
คาเลี้ยงรับรอง 3 3  
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 ทั้งนี้ บริษัทมิไดแยกรหัสบัญชีประเภทคาใชจายการเดินทางของคณะกรรมการบริษัทจึง

ไมสามารถแจงขอมูลแกผูถือหุนได 
คําถาม: นายสมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงษา ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเรื่องความสอดคลองของ

ขอมูลการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทไดรายงานในงบกําไรขาดทุนใน  
งบการเงินหนา 27 วา มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน  25.37 ลานบาท 
ในขณะที่บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร ในรายงานงบการเงินประจําป 
หนา  9 รายงานวา กลุมบริษัทมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน   564  ลาน
บาท  

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวา เนื่องจากมาตรฐานบัญชีที่ใชอยูในปจจุบันไดแบงการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนของบริษัทเปน 2 กลุม ไดแกกลุมบริษัทยอย  และ กลุมกิจการรวมคา ซึ่งมีผล
ทําใหการจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมมีความแตกตางกัน ในกรณีของบริษัทยอยจะรวม
รายรับและรายจายทุกรายการอยางชัดเจน ซึ่งจะมีรายการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน  25.37 ลานบาท  ในขณะที่กิจการรวมคาจะใชวิธีรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุน
ซึ่งจะไมปรากฏกําไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุนรวม  ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและโปรงใสในการแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทที่มาจากการ
ดําเนินงานที่แทจริง จึงไดรวมตัวเลขขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนทั้งของบริษัทยอยและ
กิจการรวมคาไวในบทวิเคราะหของฝายบริหารซึ่งมีจํานวน  564  ลานบาทดังกลาว
ขางตน 

 
  เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลวตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป 2551 ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอง
ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท     
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 391,698,955 95.630 
ไมเห็นดวย 1,610 0.000 
งดออกเสียง   17,898,411 4.370 
รวมจํานวนเสียง 409,598,976 100.000 
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ระเบียบวาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
 
  ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  บริษัทมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการประจําป 2551 
รวมทั้งสิ้น 6,927 ลานบาทเทากับ 13.16 บาทตอหุน โดยเมื่อบวกกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
23,671 ลานบาทแลว คิดเปนกําไรสะสมกอนการจัดสรรจํานวน 30,598 ลานบาท   ทั้งนี้ บริษัทมี
นโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินไดหรือในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน การ
ขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ  ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองจํานวน 530 ลานบาทซึ่งเทากับรอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว   
 

  โดยที่ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร และบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จายเงินปนผลได รวมทั้งไดพิจารณาแผนการลงทุนในโครงการตางๆ แลว   บริษัทเห็นสมควรจายเงิน
ปนผลจากผลประกอบการป 2551 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 5.00 บาท  คิดเปนรอยละ 38 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมและคิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 2,632 ลานบาท  ซึ่งสัดสวนการจายเงิน
ปนผลตอกําไรสุทธิสูงกวาป 2550 ที่จายในสัดสวนรอยละ  30 ของกําไรสุทธิ   
 

อนึ่ง คณะกรรมการไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่ง
ปแรกในอัตราหุนละ 2.50 บาทรวมจํานวน 1,316 ลานบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ดังนั้น  บริษัท
จะจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 ไดอีก 2.50 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 1,316 
ลานบาทในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ บริษัทไดแสดงการเปรียบเทียบการจายเงินปนผลระหวางกาล
ป  2550 และ 2551 ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
 
  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถาม  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และ
การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2551 ดังรายละเอียดขางตน โดยมติของ
ระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิและประกาศจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานครึ่งปหลังของป 2551 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 2.50 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 
1,316 ลานบาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 
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การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 391,999,765 95.703 
ไมเห็นดวย 0 0.000 
งดออกเสียง    17,599,211 4.297 
รวมจํานวนเสียง 409,598,976 100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน 
 
  ประธานมอบหมายให นายชัยพัฒน สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่อง
การคัดเลือกผูสอบบัญชีแกผูถือหุน  ซึ่งนายชัยพัฒนฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา   บริษัทใหความสําคัญกับ
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผูสอบบัญชี
ทุก 5 ป โดยบริษัทสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได ซึ่ง
สอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ในการดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาว บริษัทไดจัดใหสํานักงานสอบบัญชีชั้นนําเสนอราคางานและการใหบริการงานสอบบัญชี
เมื่อป 2546    ซึ่งนับจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ปแลว  ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
บริษัท รวมทั้งผูถือหุนไดมีขอแนะนําเรื่องการสอบราคาผูสอบบัญชีเปนประจําทุกป  บริษัทจึงไดจัดใหมี
การสอบราคา และเปรียบเทียบคาสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีรายอื่นๆ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ชื่อเสียง และราคาของผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีชั้นนํา 3 แหง และมีความเห็นวา 
ควรแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก PwC เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทและบริษัทในกลุม เนื่องจาก 
PwC และกลุมบุคลากรมีประสบการณในการสอบบัญชีบริษัทในธุรกิจพลังงาน  และมีการใหบริการ
เพิ่มเติมที่เหนือกวาสํานักงานสอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมา รวมทั้งอัตราคาสอบบัญชีตํ่ากวารายอื่น โดยมี
คาสอบบัญชีในป  2552  จํานวน  1,180,000 บาท  ซึ่งลดลงจากป 2551 เปนจํานวนเงิน  1,186,000 
บาท หรือรอยละ  50.1  โดยเหตุผลที่คาสอบบัญชีลดลงเนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง และสอดคลองกับ
คาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจพลังงานที่ลดลงเชนกัน  อนึ่ง PwC  ไดรับการแตงต้ังเปน
ผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทยอยดวยรวม 8 บริษัทไดแก บฟร. บฟข. บริษัท เอ็กโก           
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด บริษัท 
เอ็กโก กรีน   เอ็นเนอรยี่ จํากัด บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด และบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
เพื่อใหนโยบายบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทเปนมาตรฐานเดียวกัน   ทั้งนี้  PwC และผูสอบบัญชีที่
เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือ
บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบริษัทดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด นอกจากนี้  การจางสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
และกิจการที่เกี่ยวของกับสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบ
บัญชีในปที่ผานมาไมเปนสาระสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงแหงผลประโยชน  ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชี
ขาดความเปนอิสระและความเปนกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาแตงต้ังนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 นายประสัณห    
เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และ นายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3271 ในนาม PwC เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท  และมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีไมเกินปละ 1,180,000 บาท  และ
มีคาใชจายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 89,600 บาท และคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงในการเดินทางไปสอบทานในตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม   และใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได    ให PwC  จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทานอื่นแทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  รวมทั้งเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย 
บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่เกิดใหมระหวางปจากการขยายการลงทุนและอนุมัติการรับโอนคาสอบ
บัญชีที่เหลือของ บฟร. รวมเปนคาสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. 
ในป 2552 
 
  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู
เขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย สอบถามดังนี้ 

  
1. เหตุใดคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติคาใชจายอื่นในงานสอบ

บัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงเปนเงินไมเกิน 89,600 บาท ทั้งที่ผูสอบบัญชี
ไมไดเสนอราคา  และหากจะจายเงินดังกลาว  จะจายใหผูสอบบัญชี หรือ  PwC 

2. ขอทราบรายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เรื่องคาบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)  
ในรายงานประจําปหนา 187 วาเปนคาใชจายอะไรและจายใหกับผูสอบบัญชีหรือ
ใหกับ PwC 

3. เหตุใดตัวเลขคาสอบบัญชีของป 2551 ที่ระบุในรายงานประจําปหนา 187 จํานวน  
2,166,167  บาทจึงตํ่ากวาในวงเงินคาสอบบัญชีป 2550  ที่ไดรับอนุมัติจํานวน 
2,366,000  บาท   

คําตอบ: ฝายบริหารไดชี้แจง ดังนี้ 
 

1. คาตอบแทนจํานวน 89,600 บาทเปนคาตอบแทนที่ PwC เสนอมาสําหรับคาใชจาย
อื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทจะชําระคาใชจาย
ดังกลาวให PwC  มิใชแกผูสอบบัญชีในฐานะบุคคล 

2. คาบริการอื่นๆ เปนการจายคาบริการอื่นๆ ใหกับ PwC และกิจการที่เกี่ยวของกับ 
PwC นอกเหนือจากคาตอบแทนการสอบบัญชี เชน จาง PwC ตรวจสอบคาพัฒนา
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โครงการในประเทศลาว จางบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส จํากัด สอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะและการนับองคประชุมผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการจางงาน 
ฝายบริหารไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบวา ไมกอใหเกิดการขัดแยงของ
ผลประโยชน และไมมีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไมทําใหผูสอบบัญชีขาด
ความเปนอิสระ และขาดความเปนกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  

3. สาเหตุที่คาสอบบัญชีจริงในป  2550 ตํ่ากวาคาสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน เนื่องจากในระหวางป 2551 บริษัทไดขายกิจการเอ็กโก เจดี จึงทําให
ปริมาณงานลดลง เพราะวาผูสอบบัญชีไมตองไปสอบทานงบการเงินของเอ็กโก เจดี
และกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี 

 
 
  เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงต้ัง
ผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม :   ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงต้ัง นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3044  นายประสัณห เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายสมชาย     
จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนาม PwC โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีไมเกินปละ 1,180,000 
บาท  และมีคาใชจายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 89,600 บาท และ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการเดินทางไปสอบทานในตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม  
และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ หาก PwC ตองจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น
แทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3 ทานดังกลาวในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่
เกิดใหมระหวางปจากการขยายการลงทุนของบริษัท และอนุมัติการรับโอนคาสอบบัญชีที่เหลือของ บฟร. 
รวมเปนคาสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. ในป 2552  ตามที่
ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 391,597,205 95.605 
ไมเห็นดวย        402,560 0.098 
งดออกเสียง    17,599,211 4.297 
รวมจํานวนเสียง 409,598,976 100.000 
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ระเบียบวาระที่  6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   
 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17  กําหนดใหกรรมการ
ของบริษัทออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนจํานวนหนึ่งในสาม   ซึ่งใน
การประชุมครั้งนี้   มีกรรมการที่ครบวาระจะตองออกจากตําแหนง 5 ทาน ไดแก  
 
1. นายพรชัย รุจิประภา  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ   กรรมการ 
3. นายอัศวิน คงสิริ   กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาคาตอบแทน 
4. นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นางวัธนี พรรณเชษฐ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการไดโดยสะดวกและเพื่อความ
โปรงใส กรรมการที่พนวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกหองประชุม และเนื่องจากประธานและรอง
ประธานกรรมการพนจากตําแหนงในโอกาสนี้ ประธานจึงมอบหมายใหนายสมบูรณ อารยะสกุล 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม  
 
  นายสมบูรณ อารยะสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ไดแถลงตอที่
ประชุมวา บริษัทไดประกาศในเว็ปไซตของบริษัท เชิญชวนใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2551 - 31 มกราคม 
2552     แตไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดพิจารณาการเลือกต้ัง
กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  โดยคํานึงถึงความรูความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและองคประกอบของกรรมการที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งผล
การปฏิบัติงานของกรรมการที่ผานมา และเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาดังนี้ 
 
1. แตงต้ังกรรมการที่ครบวาระ 4 ทานไดแก นายพรชัย รุจิประภา นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายอัศวิน  

คงสิริ และนายธนพิชญ มูลพฤกษใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความรอบรูใน
ธุรกิจและไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเปน
รายบุคคลในเกณฑดี ซึ่งการไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก  1  วาระ จะชวยสรางความ
ตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท  สําหรับนายอัศวิน คงสิริ ซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการที่ไมใชผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจํานวน  7  แหง นั้น คณะกรรมการบริษัท
โดยไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียเห็นวา การดํารงตําแหนงดังกลาวไมเปนขอจํากัดที่จะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทบกพรอง เนื่องจากบริษัทเหลานั้นไมมีความ
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ขัดแยงของผลประโยชนกับบริษัท และนายอัศวินฯ ไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทและเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป  2551 ทุกครั้ง 

2. พิจารณาแตงต้ังกรรมการเขาใหมอีก  1  ทาน  ไดแก  พลตํารวจโท พิจาร จิตติรัตน  แทนนางวัธนี 
พรรณเชษฐ  ซึ่งจะมีอายุครบ 72  ปในป 2552  

 
โดยนายอัศวิน คงสิริ และนายธนพิชญ มูลพฤกษ และพลตํารวจโทพิจาร จิตติรัตน  มีคุณสมบัติการเปน
กรรมการอิสระตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และบริษัทไดนําเสนอขอมูลของผูไดรับการเสนอ
ชื่อแตละทานตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม 
 
  นายสมบูรณ อารยะสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ไดเปดโอกาสใหผู
ถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดย
สรุป ดังนี้ 
 
คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทมีหลักเกณฑในการพิจารณา

คุณสมบัติของกรรมการเขาใหมอยางไร ใครเปนผูเสนอชื่อ และบริษัทพิจารณาอยางไร
วาบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการเขาใหมนั้นเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอันเปน
ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท 

คําตอบ: นายสมบูรณ อารยะสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดชี้แจงวา 
เนื่องจากไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การคัดเลือกเปนกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จึงพิจารณารายชื่อกรรมการจากฐานขอมูลของบริษัท 
รวมทั้งรายชื่อที่ผูถือหุนรายใหญคือ กฟผ. โดยหลักเกณฑในการพิจารณาไดแก 
คุณสมบัติ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ ที่จะสามารถสรางความเขมแข็งในการ
กํากับดูแลกิจการ       และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเสนอชื่อพลตํารวจโทพิจาร 
จิตติรัตน  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานในภาครัฐ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระ เปนกรรมการเขาใหม   โดยที่คณะกรรมการบริษัทมี
กรรมการที่ไมมีถิ่นพํานักในประเทศไทยอยูจํานวน  4  ทาน ในขณะที่การพัฒนา
โครงการในประเทศจะตองสรางความรูความเขาใจกับชุมชน    คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นวา ความรูและความเชี่ยวชาญของพลตํารวจโทพิจาร จิตติรัตน  จะเปนประโยชนตอ
บริษัท โดยเฉพาะเรื่องการสรางความสัมพันธกับภาครัฐ และชุมชนในทองถิ่นที่
โรงไฟฟาของกลุมบริษัทตั้งอยู  

คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. รายงานประจําปหนา 76  หัวขอรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีระบุวา สัดสวนของ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตรและ
การเงิน กฎหมายและรัฐศาสตร และการบัญชีนั้น  ขอทราบวา หากเลือกต้ัง
กรรมการเขาใหมตามที่เสนอ จะทําใหสัดสวนกรรมการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม 
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2. เนื่องจากสัดสวนของกรรมการตอพนักงานบริษัทจะประมาณ  1 ตอ 8  จึงขอทราบ
วา บริษัทจะมีนโยบายลดจํานวนกรรมการลงหรือไม และการลดจํานวนกรรมการจะ
มีผลเสียตอบริษัทอยางไรบาง 

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจง ดังนี้  
1. หากกรรมการทั้งหมดไดรับการเลือกต้ัง โครงสรางคณะกรรมการบริษัทจะ

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตรและการเงิน และกฎหมายและ
รัฐศาสตร ในสัดสวนซึ่งใกลเคียงกับสัดสวนเดิม และยังถือเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัท  

2. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลในระดับนโยบายเพื่อรักษา
ประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย จึงควรประกอบดวยผูมีความรูในแตละดาน 
เพื่อใหมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณที่เปนประโยชนตอธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวา จํานวนกรรมการและองคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทในปจจุบันมีความเหมาะสมที่จะกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทซึ่งมีสินทรัพยรวม 58,330.18 ลานบาท  

 
  เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว นายสมบูรณ อารยะสกุล กรรมการสรรหาและ
พิจาณาคาตอบแทนไดเชิญกรรมการทุกทานกลับเขาที่ประชุม  ซึ่งหลังจากนั้น นายวีระ ไชยมโนวงศ    
ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอเสนอแนะวา เนื่องจากในวาระนี้ มีการเลือกต้ังกรรมการหลายทาน  และมีการ
นับคะแนนเปนรายบุคคล จึงเห็นควรแยกวาระเปนวาระยอยสําหรับกรรมการแตละทาน    นอกจากนี้ ได
แสดงความชื่นชมผูต้ังคําถามในแตละวาระ และเห็นวา หากบริษัทมีการดําเนินการอยางโปรงใสในทุก
ขั้นตอน จะสามารถชี้แจงและตอบคําถามของผูถือหุนไดแมจะลงในรายละเอียด สําหรับการคัดเลือก
กรรมการนั้น ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการกํากับดูแลบริษัทเปนสําคัญ  
 
  ในการนี้ ประธานไดชี้แจงวา การแยกหรือการรวมวาระขึ้นอยูกับวิธีการปฏิบัติของแต
ละบริษัทอยางไรก็ตาม บริษัทรับขอเสนอของผูถือหุนเรื่องการแยกวาระ รวมทั้งหลักการในการเลือก
กรรมการไวพิจารณาเพื่อดําเนินการในโอกาสตอไป 
 
  จากนั้น ประธานไดเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังกรรมการเขาใหมแทน
ตําแหนงกรรมการที่วางลงเปนรายบุคคลตามลําดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงเกิน
กวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 นายสุชาติ ลัคนานุรังษี ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดเสนอแนะใหมีการ
เก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ทั้งผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เนื่องจากจะมี
คะแนนการประชุมผูถือหุนสําหรับการปฏิบัติดังกลาวขางตน  ซึ่งประธานไดกํากับใหเจาหนาที่
ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ทุกใบ ซึ่งเปนไปตามหลักการลงคะแนนที่บริษัทไดแจงใหทราบ
ต้ังแตเริ่มการประชุมแลว  
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มติที่ประชุม :       ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติใหกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก 
นายพรชัย รุจิประภา นายวิสุทธ์ิ ศรีพรรณ นายอัศวิน คงสิริ และ นายธนพิชญ มูลพฤกษ  กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง และใหพลตํารวจโท พิจาร จิตติรัตน  เปนกรรมการอิสระเขาใหม   แทนนางวัธนี 
พรรณเชษฐ  ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแตละทาน ดังนี้  
 

ชื่อกรรมการ 
 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

งดออกเสียง 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

1. นายพรชัย รุจิประภา 
    กรรมการ 

  391,478,205 
(95.576) 

499,600 
(0.122) 

17,621,171 
(4.302) 

409,598,976 
(100.000) 

2. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ           
    กรรมการ 

391,905,705   
(95.680) 

31,100 
(0.008) 

17,662,171 
(4.312) 

409,598,976 
(100.000) 

3. นายอัศวิน คงสิริ 
   กรรมการอิสระ 

391,298,795 
(95.532) 

638,610 
(0.156) 

17,661,571 
(4.312) 

409,598,976 
(100.000) 

4. นายธนพิชญ มูลพฤกษ   
   กรรมการอิสระ 

391,893,205 
(95.677) 

43,600 
(0.011) 

17,662,171 
(4.312) 

409,598,976 
(100.000) 

5. พลตํารวจโท พิจาร จิตติรัตน 
   กรรมการอิสระ 

391,761,605 
(95.645) 

167,100 
(0.041) 

17,670,271 
(4.314) 

409,598,976 
(100.000) 

 
 
ระเบียบวาระที่  7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
  
 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ    โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ
ตางๆ ไดแก ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
แลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งไดแก คาเบี้ย
ประชุม และเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. คงคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการไวในอัตราเดิมคือ คากรรมการรายเดือน เดือนละ 

30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท  โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไดรับเพิ่มในอัตรารอยละ 25 และ รอยละ 10 ของคาตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการท่ี
ไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเปนหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนไดอนุมัติไวต้ังแตป 2546 
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2. กําหนดเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจําป 2551 จํานวนไมเกิน 17.5  ลานบาท ซึ่งคิด

เปนสัดสวนรอยละ 0.25 ของกําไรสุทธิ  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหบริษัทมีผล
ประกอบการที่ดี โดยบริษัทมีกําลังผลิตเพิ่มขึ้น 458.5 เมกะวัตตเมื่อเทียบกับป 2550  มีกําไรกอน
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 7,491 ลานบาท เพิ่มขึ้น 99 ลานบาท หรือรอยละ 1.34 เมื่อ
เทียบกับป 2550  รวมทั้งไดรับรางวัลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยใหกรรมการจัดสรร
โบนัสกรรมการระหวางกันเอง  อยางไรก็ตาม เนื่องจากกําไรสุทธิหลังผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลงจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการออนตัวของคาเงินบาท วงเงินโบนัส
กรรมการจึงลดลง 2.5 ลานบาทจากวงเงินโบนัสประจําป 2551 ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเปน
จํานวนไมเกิน 20 ลานบาท  

3. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย  ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   และ คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (คณะกรรมการ CSR) ซึ่งมีหนาที่ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 13  ให
คงไวในอัตราเดิม ดังนี้  

 
คาตอบแทนรายเดือน (บาท) เบ้ียประชุม (บาท) คณะกรรมการ 
ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร - - 50,000 40,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 30,000 12,500 10,000 
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
พิจารณาคาตอบแทน 

30,000 24,000 - - 

คณะกรรมการ CSR กรรมการบุคคลภายนอกไดรับคาตอบแทน 100,000 บาทตอป 
 

ทั้งนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยที่มีการแตงต้ังใหมหรือเปลี่ยนแปลงระหวางป    ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ 

4. กรรมการผูจัดการใหญไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี 
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    ซึ่งมี
ผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
คําถาม: นายจิรพันธ บัวบูชา  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาคณะกรรมการไดรับคาตอบแทน

นอกเหนือจากที่ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติหรือไม  
คําตอบ: ประธานไดชี้แจงวาคณะกรรมการบริษัทจะไดรับคาตอบแทนเปนตัวเงินตามที่นําเสนอที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาเทานั้น   
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  เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและโบนัส
กรรมการประจําป 2551 รวมทั้งคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 391,878,255        95.674 
ไมเห็นดวย        97,500         0.024 
งดออกเสียง 17,623,221          4.303 
รวมจํานวนเสียง 409,598,976          100.000 

 
 
ระเบียบวาระที่  8 พิจารณาการแกไขขอบังคับบริษัทขอ 43 เรื่อง ตราบริษัท 
 
 ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวาบริษัทไดมีนโยบายการทํา Rebranding เพื่อปรับ
ภาพลักษณ และสรางชื่อเสียงองคกร โดยจัดทําสื่อโฆษณาและรูปแบบสัญลักษณออกสูสาธารณชน 
เพื่อใหเปนที่รูจักในนามกลุมเอ็กโก ซึ่งรวมถึงบริษัทยอยและบริษัทในเครือ เพื่อใหภาพลักษณองคกร
เปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมีผูถือหุนไดสอบถามเรื่องการใชตราสัญลักษณเดิมไมใชตราสัญลักษณ
ใหม ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสน จงึเห็นสมควรแกไขตราบริษัท เพื่อใหสอดคลองตรงกับสัญลักษณ
ไหม 
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม  ซึ่ง
นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอมูลเกี่ยวกับตราประทับเดิมของบริษัท ซึ่งใชงานมาตั้งแต
การกอต้ังบริษัทวา เปนตราประทับที่ออกแบบโดยพนักงาน กฟผ. ในการนี้ ซึ่งประธานไดชี้แจงวา 
บริษัทไดกําหนดตราสัญลักษณใหมเพื่อสะทอนภาพลักษณองคกรเรื่องการเปนบริษัทพลังงานที่ให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ซึ่งประชาชนเริ่มคุนเคยกับตราสัญลักษณใหมแลว    ดังนั้น  เพื่อไมใหเกิด
ความสับสนจึงเปลี่ยนตราประทับใหสอดคลองตรงกับตราสัญลักษณใหมดวย    
 
 เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติการ
แกไขขอบังคับบริษัทขอ 43 เรื่องตราบริษัท โดยมติของระเบียบวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 
5  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม :   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแกไขขอบังคับบริษัทขอ 43 เรื่อง ตราบริษัท 
ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้  
 

ตราปจจุบัน ตราใหม 

 
 

 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 391,976,055 95.698 
ไมเห็นดวย    1,610 0.000 
งดออกเสียง 17,621,311 4.302 
รวมจํานวนเสียง 409,598,976 100.000 

 
 
ระเบียบวาระที่  9 เรื่องอื่นๆ 
 
 ประธานไดแจงที่ประชุมวา ไดประชุมถึงระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ แลว ผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะจะเสนอใหพิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม ซึ่งไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปด
โอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วๆ ไปได ปรากฏวามีผูถือหุนรายยอยไดสอบถาม
ขอมูลและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัทในเรื่องตางๆ   ซึ่งประธานและฝายบริหาร ชี้แจงให 
ผูถือหุนทราบ สรุปได ดังนี้ 
 
คําถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย  ไดสอบถามวา  ตามที่บริษัทมีหนังสือแจงตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 วา  บริษัทไดใชเงินที่ไดจาก
กระแสเงินสดของบริษัทรวมทั้งเงินกูเพื่อการซื้อสินทรัพยของโครงการโรงไฟฟา  
ถานหินเคซอน  นั้น ขอทราบวา มูลคาการซื้อขายเปนจํานวนเงินสกุลบาทเปนจํานวน
เทาใด  และการปฏิบัติตามหลักเกณฑการไดมาและจําหนายไปของสินทรัพยแตกตาง
จากการซื้อหุนในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (“บีแอลซีพี”) อยางไร  

คําตอบ: ฝายบริหารไดชี้แจงวา      บริษัทไมสามารถเปดเผยมูลคาการซื้อขายสําหรับ
โรงไฟฟาเคซอนได เนื่องจากบริษัทไดทําขอตกลงในการรักษาความลับในการลงทุน
(Confidentiality Agreement) กับผูขาย อยางไรก็ตามผูถือหุนสามารถคํานวณมูลคาการ
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ซื้อขายสินทรัพยได เนื่องจากบริษัทไดเปดเผยวา การซื้อหุนดังกลาวคิดเปนมูลคารวม
รอยละ 8.45 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2551 ทั้งนี้ แมมูลคารายการจะต่ํา
กวารอยละ  15 เปนผลใหบริษัทไมตองแจงขอมูลตอ ตลท. ตามหลักเกณฑการไดมา
และจําหนายไปซึ่งสินทรัพย แตบริษัทก็ตองเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ ตลท. เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ 
ของบริษัทจดทะเบียนเนื่องจากบริษัทเขาลงทุนในโรงไฟฟาเคซอนโดยมีสัดสวนการรวม
ทุนมากกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว  สําหรับการซื้อหุนในบีแอลซีพีนั้น เนื่องจาก
รายการดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ
ซึ่งมีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 32.27 ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทและบริษัทยอยตามงบการเงินรวมซึ่งผานการสอบทานแลว ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2549 จึงตองไดรับอนุมัติการทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย
คะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

คําถาม: นายสุพจน ประสพธรรม ผูถือหุนรายยอยเสนอให บริษัทใหขอมูลของการเปลี่ยนแปลง
กําไรของผลประกอบการรวมทั้งสาเหตุในหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปนขอมูลใหกับผูถือ
หุน  

คําตอบ: ประธานขอบคุณทานผูถือหุนและจะนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถือหุนตอไป  

คําถาม: นายสุชาติ ลัคนานุรังษี ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม ดังนี้ 
 

1. บริษัทมีแผนการดําเนินงานเพื่อรับมือกับปญหาเศรษฐกิจในขณะนี้อยางไร และมี
วิธีรักษาสภาพคลองทางการเงินอยางไร  

2. เนื่องจากบริษัทมีแผนการดําเนินงานในการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ
เพิ่มขึ้น จึงขอทราบแผนงานและความคืบหนาในการดําเนินงานดังกลาว 

คําตอบ: ประธานไดชี้แจง ดังนี้ 
 

1. ความตองการใชไฟฟาของประเทศที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ไมมีผลกระทบตอ
โรงไฟฟาที่เดินเครื่องแลว เนื่องจากมีสัญญาขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ.   แต
อาจมีผลกระทบตอโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและโอกาสที่จะเติบโตใน
ระยะเวลาอันใกล       บริษัทจึงศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเพิ่มเติมโดยเนน
สินทรัพยที่เดินเครื่องแลวเพื่อใหสามารถรับรูรายไดในทันที   นอกจากนั้น บริษัท
จะสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากร ระบบและขอมูลรวมกันเพื่อลดคาใชจายที่ไม
จําเปน       เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง       รวมทั้งปรับโครงสรางทาง
การเงินและภาษีเพื่อลดตนทุนในการดําเนินการและสรางศักยภาพในการแขงขัน  
สําหรับการรักษาสภาพคลองทางการเงินนั้น     บริษัทไดพิจารณาใหบริษัทมีเงิน
สดในจํานวนที่ เหมาะสม     และพิจารณาการลงทุนดวยความระมัดระวัง  
รวมท้ังศึกษาแนวทางการระดมทุนที่มีเงื่อนไขดีและมีตนทุนที่เหมาะสม และการ  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 31                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2552 
 

พิจารณา  การกูเงินใหมเพื่อทดแทนเงินกูเดิม  
2. บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในภูมิภาคเอเชียโดยมุงเนนโครงการที่จะเพิ่มรายได

และความหลากหลายใหกับสินทรัพยที่บริษัทถือหุนอยู รวมทั้งมีโอกาสในการ
ขยายกําลังผลิตในระยะยาว  ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวา มีศักยภาพเพียงพอในการแขงขัน
จากความแข็งแกรงดานการเงินและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ   

 คําถาม: นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเรื่องนโยบายการลงทุนของ
บริษัทในโครงการโรงไฟฟาเอสพีพี   

คําตอบ: ประธานไดชี้แจงวา รัฐบาลมีนโยบายให กฟผ. รับซื้อไฟฟาจากโครงการเอสพีพีเพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทไดศึกษาลูทางการลงทุนในโครงการเอสพีพี รวมทั้งโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสม เชนโครงการลาดกระบัง โครงการพลังงาน
ลม และโครงการโรงไฟฟาแสงอาทิตย 

คําถาม: นายวีระ ไชยมโนวงศ  ผูถือหุนรายยอย ไดชมเชยคณะกรรมการในการบริหารงานดวย
ความโปรงใส อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีรายไดที่ลดลงและรายไดจากการลงทุนใน
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนอาจไมมากนัก และการลงทุนในตางประเทศอาจจะมีความ
เสี่ยงมากกวาการลงทุนในประเทศ จึงขอสอบถามวา บริษัทไดเตรียมแผนงานสําหรับ
การเติบโตในอนาคตในเวลา  5  ปขางหนาอยางไร และผลการดําเนินงานของบริษัทจะ
เปนอยางไร 

คําตอบ: ประธานไดชี้แจงวา บริษัทไดวางแผนยุทธศาสตรการลงทุนไว ดังนี้  
• ดําเนินการเรื่องขอตออายุสัญญาโรงไฟฟาที่กําลังจะหมดลง ซึ่งบริษัทมั่นใจวา การ

ตออายุโรงไฟฟาทั้งสองแหงจะเปนประโยชนตอประเทศ เนื่องจากเปนทางเลือกที่มี
ตนทุนตํ่าสุด และทําใหประเทศไทยสามารถประหยัดงบประมาณในการลงทุนใน
โครงการใหมซึ่งจะตองนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ   ขณะนี้บริษัทไดเริ่ม
ประเมินการลงทุนรวมทั้งไดหารือเรื่องโครงการกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว 
อยางไรก็ตาม หากไมไดรับการตอสัญญา บริษัทก็จะนําโรงไฟฟาทั้งสองแหงเขา
รวมประมูลโครงการไอพีพีในรอบถัดไป เนื่องจากมีขอไดเปรียบเรื่องสถานที่ต้ังและ
การใชอุปกรณเดิมที่มีอยู ซึ่งทําใหบริษัทลดคาใชจายในการลงทุนและเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน  

• ศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการตางประเทศซึ่งความตองการใชไฟฟายังไมอิ่มตัว
เหมือนในประเทศไทย โดยการศึกษาอยางรอบคอบและเนนการลงทุนในโครงการ
ซึ่งบริษัทมีศักยภาพในการดําเนินการ มีผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได เชนโรงไฟฟาเคซอนในฟลิปปนส 

• ศึกษาความเปนไปไดเพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานทดแทน โดยใช
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพื่อใหโครงการมีผลตอบแทนการลงทุนที่คุมคาการ
ดําเนินการ  
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สําหรับเรื่องรายไดนั้น บริษัทยังมีโครงการใหมๆ ซึ่งสามารถสรางรายไดใหแกบริษัท
และอยูในชวงเริ่มตนของสัญญา  รวมทั้งอยูระหวางการศึกษาโครงการใหม ซึ่งคาดวาจะ
สามารถสรุปผลไดในป  2552 ประธานจึงขอใหผูถือหุนมั่นใจในแผนการลงทุนของ
บริษัทและคณะกรรมการบริษัทจะพยายามกํากับดูแลนโยบายการลงทุนใหบริษัทมีการ
เติบโตในระยะเวลา 5 ป นี้  

 
  หลังจากที่ฝายบริหารไดตอบคําถามของผูถือหุนครบถวนแลว กรรมการผูจัดการใหญ
แจงผูถือหุนทราบวา บริษัทจะนําผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหไปเย่ียมชมโรงไฟฟาแกงคอย 2 ที่
จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2552 โดยผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดจากหนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธหนาหองประชุม หรือดูรายละเอียดไดจากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซตของบริษัทที่ 
www.egco.com   
 
 ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดประชุมและ
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอบริษัท 
 
 
เลิกประชุมเวลา 17:00 น. 
 
 อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุน มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 456 ราย 
และ 678 รายตามลําดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปน 1,134 รายนับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 409,598,976 
หุน คิดเปนรอยละ 77.802 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
 
 

    ลงลายมือชื่อ                                       ประธานที่ประชุม 
           (นายพรชัย รุจิประภา) 


