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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 
ของ 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
      

 
 ประชุมเมื่อวันที่  23 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น.  ณ หองสายสัมพันธ ชั้น 9 
อาคารเอ็กโก  เลขที่ 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู
ถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 122 รายและโดยการมอบฉันทะ 546 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 
379,194,102 หุน คิดเปนรอยละ 72.026 จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท  โดยมีนายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
(บริษัท) เปนประธานที่ประชุม  
  
 ประธานกลาวเปดประชุมและแนะนําคณะกรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุมผูถือหุน 
ดังนี้  
 
1. นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร   
2. นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิ สระและกรรมการสรรหาและพิ จารณา

คาตอบแทน 
4. นายวรวิทย ขําขนิษฐ กรรมการอิ สระและกรรมการสรรหาและพิ จารณา

คาตอบแทน 
5. นายเจริญ ประจําแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นางวัธนี พรรณเชษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายศานิต รางนอย กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
8. นายจํานงค วงศสวาง กรรมการและกรรมการบริหาร 
9. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการ 
10. นายปเตอร  อัลเบิรต  ลิตเต้ิลวูด   กรรมการ  
11. นายมารค ทากาฮาชิ กรรมการและกรรมการบริหาร 
12. นายฮิเดเอกิ โทมกิุ กรรมการ 
13. นายวิศิษฎ อัครวิเนค กรรมการผูจัดการใหญ 
 
 จากนั้น นายวิศิษฎ อัครวิเนค กรรมการผูจัดการใหญแนะนําฝายบริหารของบริษัทที่เขา
รวมการประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม ดังนี้  
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1. นายศักดา ศรีสังคม รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงิน 
2. นายจอหน พาลุมโบ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจ 
3. นายสินธุชัย เนื่องจํานงค รองกรรมการผูจัดการใหญ และ 

กรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
4. นายชาญกิจ เจียรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญ และ 

กรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 
 
 ประธานไดแจงที่ประชุมทราบวา บริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีของบริษัทไดแก นายสุชาติ 
เหลืองสุรสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และนางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3430 จากบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เขารวมการประชุมเพื่อตอบขอซักถามของ
ผูถือหุน  รวมทั้งไดวาจางบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด     โดยมี
นายกิจพงษ  ศิริพัฒนพูนผล และ น.ส.กนิฐนอย ปราณีจิตต เปน inspector เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงวา เปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท เพื่อสรางความ
มั่นใจแกผูถือหุน 
 
 นางวาสนา วงศพรหมเมฆ เลขานุการคณะกรรมการ แจงที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติใน
การออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีหรือที่ไดรับมอบฉันทะมา
โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง โดยการลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
 
1. ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง   ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก

เสียงในแตละวาระยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกลาว    กรณีที่ผูถือหุนไมยกมือจะถือวา ผูถือหุน
เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

2. ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ ตามที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  
• แบบมอบฉันทะแบบ ก. ผูถือหุนมอบใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงไดตามที่ เห็นสมควร

เชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง     
• แบบมอบฉันทะแบบ ข.  ผูถือหุนสามารถมอบใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน

ไดตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือจะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของผูถือหุนก็ได ซึ่งกรณีที่ผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาในแตละวาระ
นั้น  บริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะไมตองออก
เสียง  เวนแตกรณีที่ผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงในวาระใดไวหรือระบุไว
ไมชัดเจนก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงไดตามที่เห็นสมควรเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุม
ดวยตนเอง    

• แบบมอบฉันทะแบบ ค.  เปนการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผูลงทุนตางชาติและแตงต้ังให          
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
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การคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูมอบฉันทะไดออกเสียงไว
แลวลวงหนาแลว ก็ไมตองลงมติในหองประชุม 

 
 ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูที่รับมอบฉันทะแบบ ก. และ ข ไมสามารถ
แบงจํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได โดยประธานจะแจงผลการลงคะแนนในแตละวาระใหที่
ประชุมทราบซึ่งบริษัทไดนําระบบ barcode เขาใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน  
 
 สําหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกต้ังกรรมการนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุก
ใบ   เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ที่ประสงคใหมีการ
เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือุหนที่เขาประชุมทุกรายเพื่อตรวจสอบผลความถูกตองของมติ และผลของการ
ลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน  
 
 จากนั้น ประธานไดแจงที่ประชุมวา   บริษัทไดเชิญใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมใน
การประชุมผูถือหุนประจําปและการเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา   ซึ่งมี
ผูถือหุนเสนอใหมีการแกไขขอบังคับบริษัทเพื่อใหกรรมการบริษัทที่ผานการเลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน 
ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 13 ที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน   
ซึ่งประธานไดชี้แจงวา บริษัทไมสามารถบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนตามขอเสนอของผูถือหุนได  
เนื่องจากการลาออกจากตําแหนงเปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล  ซึ่งผูถือหุนหรือบริษัทไมสามารถหามการ
ลาออกของกรรมการได    
 

ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  
 
 
ระเบียบวาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 
 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 
ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549  และไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนเปนสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 
ตามหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทแลวต้ังแตวันที่ 
15 ธันวาคม 2549 
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น 
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มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมถูกตองและครบถวน จึงมีมติ
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 406,074,072 96.580 
ไมเห็นดวย 0 0.000 
งดออกเสียง 14,378,357 3.420 
รวมจํานวนเสียง 420,452,429 100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับทราบรายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการบริษัท และรับทราบ

การจายเงินปนผลระหวางกาล 
 
 ประธานรายงานที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานประจําปใน
รูปแบบ CD ROM  ต้ังแตป 2547 เปนตนมา  เพื่อลดการใชกระดาษ  ซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายได
จํานวนหนึ่งดวย โดยบริษัทจะนําเงินที่ประหยัดไดนี้ไปบริจาคใหแกมูลนิธิไทยรักษปาในนาม “ผูถือหุน
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)”  ซึ่งบริษัทไดกอต้ังมูลนิธิดังกลาวขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการจัดทํา
กิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประจําปเปนหนังสือไวสวนหนึ่งเพื่อจัดสง
ใหแกผูถือหุนที่ไดแจงความจํานงมายังบริษัท 
 
 จากนั้น ประธานมอบหมายให นายวิศิษฎ อัครวิเนค กรรมการผูจัดการใหญรายงานผล
การดําเนินงานในรอบป 2549  และกิจการที่จะกระทําตอไปในภายหนาของบริษัทตอที่ประชุม   สรุปได 
ดังนี้ 
 
1. กําลังผลิต 
บริษัทยึดมั่นในการเติบโตอยางยั่งยืน  โดย ณ สิ้นป 2549 บริษัทมีโรงไฟฟาที่เดินเครื่องแลวคิดเปน
กําลังผลิตติดต้ังตามสัดสวนการถือหุนจํานวนทั้งสิ้น 2,416 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาขนาดใหญและเล็ก
รวมทั้งสิ้น 13 โรง โดยโรงไฟฟาของบริษัทที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยในป 2549 ไดแก 
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ก. โรงไฟฟา BLCP     
บริษัทถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด หรือ BLCP รวมกับบริษัท  บานปู 
จํากัด (มหาชน)  โดยโรงไฟฟา BLCP ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอน 2 หนวยซึ่งต้ังอยูในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง กําลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,434 เมกะวัตต ซึ่งโรงไฟฟาหนวยที่ 1 
ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และโรงไฟฟาหนวยที่ 2 ไดเริ่มเดินเครื่อง
เชิงพาณิชยต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  2550 
 
ข. โรงไฟฟา กัลฟ ยะลา กรีน   
บริษัทถือหุนรอยละ 50 ในบริษัทกัลฟ ยะลา กรีน จํากัด ผานบริษัท กัลฟ อิเลคตริค จํากัด (มหาชน) 
โรงไฟฟากัลฟยะลากรีนเปนโครงการโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 23 เมกะวัตต ต้ังอยูที่อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ใชเศษไมจากอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราเปนเชื้อเพลิง และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2549 
 

ทั้งนี้ กําลังผลิตรวมของบริษัทหลังจากโรงไฟฟา  BLCP เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวทั้ง
สองหนวยจะเพิ่มเปน 3,133 เมกะวัตต   นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟาซึ่งอยูระหวางการ
กอสรางอีก 3 โครงการ       คิดเปนกําลังการผลิตติดต้ังในสวนการถือหุนของบริษัทจํานวนรวม 1,010 
เมกะวัตต ซึ่งจะทําใหกําลังการผลิตที่เดินเครื่องแลวของบริษัทเพิ่มเปน 4,143 เมกะวัตต ในป 2553 
ไดแก  
 
ก. โรงไฟฟาแกงคอย 2   
บริษัทถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ผานบริษัท กัลฟ อิเลคตริค จํากัด 
(มหาชน) โครงการนี้เปนโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมขนาด 1,468 เมกะวัตต  ต้ังอยูที่อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงโดยมีมูลคาโครงการ 37,000 ลานบาท  และมี
กําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยหนวยที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2550  และหนวยที่ 2 ในวันที่ 1 
มีนาคม 2551  
 
ข. โรงไฟฟาน้ําเทิน 2    
บริษัทถือหุนรอยละ 25 ในโครงการผานบริษัทน้ําเทิน 2 เพาเวอร จํากัด รวมกับรัฐบาลลาวและผูรวมทุน
อื่นๆ  โรงไฟฟาน้ําเทิน 2 มีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต มูลคาโครงการ 1,250  ลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่ง
คาดวาโครงการจะแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด โดยมีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจิกายน  
2552 
 
ค. โครงการขยายกําลังการผลิตที่โรงไฟฟาอมตะ เพาเวอร บางปะกง   
บริษัทถือหุนรอยละ 15 ในโครงการผานบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด  โดยเปนการขยายกําลัง
ผลิตโรงไฟฟาเดิม อีก 55 เมกะวัตตจากเดิม 112 เมกะวัตต  โดยใชกาซเปนเชื้อเพลิงหลัก จําหนาย
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ใหกับลูกคาภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และมีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยภายในเดือนเมษายน 
2550  ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางซึ่งมีความคืบหนาไปแลวประมาณรอยละ 96 
 

สําหรับแผนงานการดําเนินการในอนาคตนั้น บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะแสวงหาโอกาส
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ใหผลตอบแทนดี ดังนี้ 
 
• การเขารวมประมูลโรงไฟฟาใหม บริษัทไดเตรียมความพรอมสําหรับการเขารวมประมูลโรงไฟฟา

ใหมในทุกๆ ดาน เชน พื้นที่สรางโรงไฟฟา งานดานวิศวกรรม บุคลากร แหลงเงินทุน รวมทั้ง
การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
 

• โครงการน้ําเทิน1 บริษัทไดพัฒนาโครงการโรงไฟฟาน้ําเทิน 1 ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดกําลัง
ผลิตติดต้ัง 523 เมกะวัตตในประเทศลาวรวมกับบริษัท กามูดาและรัฐบาลลาว โดยคาดวาจะ
สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชยไดราวป 2556 
 

• โครงการพัฒนาไฟฟาพลังงานลม บริษัทไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางบริษัท, ปตท., 
Wind Energy Generating Company หรือ (Wegco) และ Eurus Energy Japan Corporation 
หรือ(EURUS) เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมโดยมี
สถานที่ต้ังบริเวณชายฝงตะวันออกระหวางจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
• โครงการ LNG Receiving Terminal บริษัทไดลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อศึกษาความเหมาะสม

ในการรวมทุนในบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด เพื่อดําเนินโครงการสถานีรับจาย  LNG ในประเทศ
ไทยรวมกับ ปตท. และ กฟผ. โดยโครงการดังกลาวจะชวยสรางความมั่นคงดานเชื้อเพลิงใหแก
ประเทศในอนาคต 

 
2. ผลประกอบการ  
บริษัทมีรายได  19,067 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,214 ลานบาท โดยมีรายไดหลักจากการขายกระแสไฟฟา
ของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด และบริษัทมีคาใชจายจํานวน  
13,466 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,254 ลานบาท       
 
บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน  6,036 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจากป 2548 จํานวน 1,943 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 48   โดยสาเหตุหลักที่กําไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายไดคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง 
จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ประกอบกับคาใชจายที่ลดลงของบริษัท น้ําเทิน 2 เพาเวอร 
จํากัด  
 
นอกจากนี้ บริษัทไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการครึ่งแรกของป 2549 ใน
อัตราหุนละ 2.00 บาท เปนเงินปนผลจํานวน 1,053 ลานบาท ในวันที่ 26 กันยายน 2549   
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3. มาตรฐานการทํางาน 
บริษัทไดนําระบบการบริหารคุณภาพเขาใชงานกับโรงไฟฟาหลักเพื่อใหกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา
ของบริษัทมีความมั่นคงและเชื่อถือได อยางตอเนื่อง ไดแก ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000      
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม  ISO 14001:2004    และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย TIS 18001 & OHSAS 18001: 1999  รวมทั้งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง
กับโรงไฟฟาอื่น ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ (benchmarking) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกร  ซึ่งผลจากการนําระบบดังกลาวเขาใชงานมาโดยตลอด ทําใหโรงไฟฟาหลักของบริษัทมีคาความ
พรอมจายสูงกวาเกณฑที่กําหนดในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟากับ กฟผ.  และลูกคาอุตสาหกรรม 
รวมทั้งไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน   
 
4. สังคมและชุมชน 
บริษัทไดดําเนินนโยบายในการปองกันผลกระทบจากการดําเนินการของบริษัทตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งไดกําหนดแผนงาน  และจัดสรรงบประมาณในแตละปจํานวนหนึ่งเพื่อใหการสนับสนุนและตอบ
แทนสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟา โดยโครงการหลักที่บริษัทดําเนินการโดย
ตอเนื่อง มีดังนี้ 
• โครงการเพื่อการศึกษา อาทิโครงการหองสมุดเพื่อนอง โครงการหองสมุดเด็กและครอบครัว  

โครงการหองเรียนสีเขียว โครงการพิพิธภัณฑแหงการเรียนรู และโครงการมอบทุนการศึกษา 
• โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังเชนโครงการคายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษปา โครงการ

ปลูกปาบนดอยสูง โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟาระยอง 
• โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน เชน โครงการชีววิถีและโครงการเพิ่มผลผลิตปูมาของโรงไฟฟา    

ขนอม 
 
5. การกํากับดูแลกิจการ   
บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนผลใหไดรับการยกยองจากหนวยงาน
ตาง ๆ  สรุปได ดังนี้ 
o ประกาศเกียรติคุณรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดียอดเยี่ยมติดตอกัน 3 ปซอน จัดโดยวารสาร

การเงินการธนาคารรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
o ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําป 2549 เทากับ 97.44 คะแนน จัดโดย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
o ผลประเมินในระดับ “ดีมาก” จากโครงการ Corporate Governance Report of Listed Companies 

2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
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6. Re-branding 
บริษัทไดริเริ่มโครงการ Re-branding เพื่อผนึกพลังรวมและสะทอนภาพความเปนมืออาชีพของกลุมโดย
ไดกําหนด Brand Vision ของกลุมบริษัทวา “เราไมหยุดนิ่งที่จะรวมสรางพลังงานเพื่อชีวิต” และไดปรับ
สัญลักษณใหมเพื่อใหสอดคลองกับ Brand Vision ดังกลาว  ซึ่งมีความหมายวา กลุมบริษัทจะกาวไป
ขางหนาอยางไมหยุดนิ่งพรอมกับการพัฒนาดานพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยมีสัญลักษณใหม
คือ 
 

 
นอกจากนี้ บริษัทจะเปลี่ยนชื่อยอสําหรับการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จาก 
“EGCOMP” เปน “EGCO” เพื่อใหสอดคลองกับชื่อยอของบริษัท 
 
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดงานแถลงขาวเปดตัว Brand Vision พรอมดวยสัญลักษณใหมในเดือนพฤษภาคม 2550 
ซึ่งเปนโอกาสที่บริษัทดําเนินธุรกิจมาครบ 15 ป       และเพื่อเฉลิมฉลองปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา กลุมบริษัทจะจัดทําโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
รวมท้ังหมด 15 โครงการ  เชน โครงการปนปญญา  โครงการคลองสวยน้ําใสถวายในหลวง โครงการ
ตลาดนัดสุขภาพ โครงการคืนชีวิตใหทองน้ํา เปนตน 
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม    ซึ่งมี
ผูเขาประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
 
คําถาม: นางสาวสุวคนธ พรกีรติวัฒน  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอย สอบถามดานปญหา

สิ่งแวดลอมจากโรงไฟฟาของกลุมบริษัทและขอทราบขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทยอย
และบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนอยูในปจจุบัน  

คําตอบ: ฝายบริหารชี้แจงวา บริษัทและบริษัทในเครือดําเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่
กําหนด รวมทั้งระมัดระวังใหการดําเนินงานของบริษัทมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด  สําหรับขอมูลการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น  ผูถือหุน
สามารถศึกษารายละเอียดไดจากรายงานประจําป 2549 หัวขอ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ หนา 81-87    
 

คําถาม: นายสงกรานต วัจนเสถียร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอย สอบถาม ดังนี้  
1. ความคุมคาในการซื้อหุนโครงการโรงฟา BLCP 
2. การวางแผนแกไขปญหากรณีถานหินซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักมีราคาเพิ่มขึ้น  หรือมี
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จํานวนไมเพียงพอตอการผลิต  
คําตอบ: คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดชี้แจงผูถือหุน ดังนี้   

1. การซื้อหุนในโครงการโรงไฟฟา  BLCP  เปนการลงทุนที่คุมคา เนื่องจากเปน
โครงการที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงเนื่องจากมีสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ 
กฟผ.และใหผลตอบแทนที่สูงกวาตนทุนทางการเงินของบริษัท รวมทั้งบริษัท
สามารถรับรูรายไดจากโครงการไดทันที เนื่องจากไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว 
นอกจากนั้น  ราคาถานหินตํ่ากวาราคากาซธรรมชาติ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนไทย
ไดบริโภคไฟฟาในราคาที่เหมาะสมมากขึ้น และการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟาเปนทางเลือกที่จะชวยลดการพึ่งพากาซธรรมชาติ และเพิ่มความ
มั่นคงดานพลังงานของประเทศ 

2. โครงการโรงไฟฟา BLCP ไดลงนามสัญญาจัดหาและขนสงถานหินซึ่งมีอายุสัญญา
ยาว 25 ป ใหแกโรงไฟฟา BLCP  ซึ่งบริษัทไดเคยชี้แจงรายละเอียดแกผูถือหุนใน
การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549  

   
คําถาม: นายพิชัย เอกวิทยานุรักษ ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงงบประมาณการลงทุนเพื่อการ

พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีใหมๆ ของบริษัท 
คําตอบ: คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดชี้แจงผูถือหุนวา งานวิจัยและพัฒนาของบริษัท

มุงเนนดานการศึกษาและเรียนรูเทคโนโลยีในดานตาง ๆ เพื่อการปรับปรุงและการ
พัฒนาการทํางานของพนักงานใหมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประหยัดตนทุนและเพิ่มผลิต
ภาพของโรงไฟฟา 
  

 
 เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามเพิ่มเติมแลว ประธานเสนอที่ประชุมลงมติรับทราบรายงาน
ประจําป 2549 ของคณะกรรมการบริษัทและกิจกรรมที่จะทําตอไปในภายหนา ตามรายละเอียดที่
กรรมการผูจัดการใหญรายงานเบื้องตน รวมทั้งรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผล
ประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2549  
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบรายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการ
บริษัทและรับทราบแนวทางการดําเนินงานในอนาคต และการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผล
ประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2549 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 408,533,690 96.600 
ไมเห็นดวย 0 0.000 
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งดออกเสียง 14,378,357 3.400 
รวมจํานวนเสียง 422,912,047 100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 
  

 ประธานไดขอใหนายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการพิจารณางบการเงินและการเปดเผยขอมูลในป 2549  ซึ่งนายชัยพัฒนฯ 
รายงานวา คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปรวมกับ
ฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทจาก  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  รวมทั้ง
ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นเพื่อใหความมั่นใจวารายงานการเงินของบริษัทมีความถูกตองและเชื่อถือ
ได เปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวนและเพียงพอ และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ  ซึ่งบริษัทไดนําเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งงบการเงินรวมในหนังสือรายงาน
ประจําปของบริษัท หนา 115-186 แลว 
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลวตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป 2549 ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม  
 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท     
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 408,533,690 96.600 
ไมเห็นดวย 0 0.00 
งดออกเสียง 14,378,357 3.400 
รวมจํานวนเสียง 422,912,047 100.000 
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ระเบียบวาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
 
  ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  บริษัทมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการประจําป 2549 
รวมทั้งสิ้น 6,036 ลานบาทเทากับ 11.46 บาทตอหุน โดยเมื่อบวกกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
15,210 ลานบาทแลว คิดเปนกําไรสะสมกอนการจัดสรรจํานวน 21,246 ลานบาท   ทั้งนี้ บริษัทมี
นโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 
หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัท
ในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมี
สาระสําคัญ  ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองจํานวน 530 ลานบาทซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว   
 
  โดยที่ ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร และบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จายเงินปนผลได รวมทั้งไดพิจารณาแผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ แลวบริษัทเห็นสมควรจายเงินปน
ผลจากผลประกอบการป 2549 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 4.00 บาท  คิดเปนรอยละ 35 ของกําไรสุทธิ
และคิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 2,106 ลานบาท  ซึ่งสัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิตํ่า
กวาป 2548 ซึ่งจายในสัดสวนรอยละ  42 ของกําไรสุทธิ           เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่  
1/2549 ไดอนุมัติใหบริษัทซื้อหุนในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัดเพื่อสรางความเติบโตแกบริษัท  
บริษัทจึงมีความจําเปนตองกันเงินสํารองเพื่อการลงทุนในบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมี
กําไรสุทธิจากผลประกอบการเพิ่มขึ้น ผูถือหุนจึงไดรับเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นคือ  4.00 บาทตอหุน 
ในขณะที่ไดรับเงินปนผลในรอบป  2548 เทากับ  3.25 บาทตอหุน 
 

เนื่องจาก คณะกรรมการไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ
ครึ่งปแรกในอัตราหุนละ 2.00 บาทเปนเงินปนผลที่ไดประกาศจายไปแลวจํานวน 1,053 ลานบาท โดย
จายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ดังนั้นบริษัทจะจายงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 จะ
จายไดอีก 2.00 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 1,053 ลานบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 
 
  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2549 ดัง
รายละเอียดขางตน 

 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิและประกาศจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานครึ่งปหลังของป 2549 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 2.00 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 
1,053 ลานบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 
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การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 409,118,595 96.738 
ไมเห็นดวย 0 0.000 
งดออกเสียง 13,793,452 3.262 
รวมจํานวนเสียง 422,912,047 100.000 
 
 
ระเบียบวาระที่  5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน 
 
  ประธานมอบหมายให นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ ในฐานะประธาน
กรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผูสอบบัญชีแกผูถือหุน  ซึ่งนายชัยพัฒนฯ ชี้แจงตอที่
ประชุมวา   บริษัทใหความสําคัญกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได
กําหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ในการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว บริษัทไดจัดใหสํานัก
งานสอบบัญชีชั้นนําเสนอราคางานและการใหบริการงานสอบบัญชีเมื่อป 2546 และไดพิจารณา
คัดเลือกและแตงต้ังผูสอบบัญชีสังกัดบริษัท  ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีต้ังแตป 2546  รวมเปนระยะเวลา 4 ป  โดยในป 2550      คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา นาย
สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีคนปจจุบันซึ่งไดปฏิบัติหนาที่มาแลว 1 ป มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีประสบการณในงานและใหบริการที่ดี รวมทั้งคาธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงและบังคับใชมาตรฐานการบัญชีใหม รวมทั้ง
การเติบโตของบริษัทจากโครงการใหมๆ  โดยคาตอบแทนปนี้จะสูงกวาปที่ผานมาในอัตรารอยละ 12 
ซึ่งสอดคลองกับอัตราคาสอบบัญชีของภาคพลังงาน นอกจากนี้  การจางสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัดใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปที่ผานมาไมเปนสาระสําคัญที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชีขาดความอิสระและขาดความ
เปนกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี     คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
2807         นางณฐพร  พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430        และนายขจรเกียรติ   
อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445        ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอ
บีเอเอส  จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ และมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีไมเกินปละ 2,257,700 บาท  และมีคาใชจายอื่นใน
งานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 89,600 บาท และคาใชจายในการเดินทางไป
สอบทานในตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามความ
เหมาะสม   และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท            
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส   เอบีเอเอส จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นแทนได ทั้งนี้ ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  รวมทั้งเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจให
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คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาสของบริษัทยอย บริษัทรวม และ
กิจการรวมคาที่เกิดใหมระหวางปจากการขยายการลงทุน  
 
  อนึ่ง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดรับการแตงต้ังเปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2550 ของบริษัทยอยรวม 9 บริษัทไดแก บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิต
ไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด บริษัท 
พลังงานการเกษตร จํากัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด บริษัท ไทย
แอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด และบริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด เพื่อใหนโยบายบัญชีของบริษัทยอย
และบริษัทเปนมาตรฐานเดียวกัน  
 
  ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงต้ังผูสอบ
บัญชี และกําหนดเงินคาตอบแทน 
 
มติที่ประชุม  :    ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงต้ัง  นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์   ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 2807 นางณฐพร  พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายขจรเกียรติ  
อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445  ในนาม บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส          
เอบีเอเอส  จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ  และมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีไมเกินปละ 2,257,700 บาท  และมีคาใชจายอื่นในงานสอบ
บัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไมเกิน 89,600 บาท และคาใชจายในการเดินทางไปสอบทานใน
ตางประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม  และ
มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ  หากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส  
จํากัด ตองจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3 ทานดังกลาวในกรณีที่ไม
สามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงิน
ประจําไตรมาสของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่เกิดใหมระหวางปจากการขยายการลงทุน
ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 402,932,190 95.276 
ไมเห็นดวย    5,601,500 1.324 
งดออกเสียง 14,378,357 3.400 
รวมจํานวนเสียง 422,912,047 100.000 
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ระเบียบวาระที่  6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   
 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17  กําหนดใหกรรมการ
ของบริษัทออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนจํานวนหนึ่งในสาม   ซึ่งใน
การประชุมครั้งนี้   มีกรรมการที่ครบวาระจะตองออกจากตําแหนง 5 ทาน ไดแก  
 
1. นายวรวิทย ขําขนิษฐ  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายจํานงค วงศสวาง  กรรมการและกรรมการบริหาร 
3. นายสมบัติ ศานติจารี   กรรมการ 
4. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ    กรรมการ 
5. นายวิศิษฏ อัครวิเนค   กรรมการผูจัดการใหญและกรรมการบริหาร 
 
 บริษัทไดประกาศในเว็ปไซตของบริษัท เชิญชวนใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวา
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ แตไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ พิจารณาการเลือกต้ัง
กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  โดยคํานึงถึงความรูความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและองคประกอบของกรรมการที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งผล
การปฏิบัติงานของกรรมการที่ผานมา และเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ครบวาระทั้ง 
5 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง   
 
 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียงทั้ง 5 ทาน ไมเขารวมประชุมในวาระนี้ เพื่อใหที่ประชุม
สามารถอภิปรายในประเด็นตางๆ ไดอยางเต็มที่  
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ัง
กรรมการเขาใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงเปนรายบุคคลตามลําดับ  
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติใหกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 5 ทาน ไดแก 
นายวรวิทย ขําขนิษฐ  นายจํานงค วงศสวาง นายสมบัติ ศานติจารี นายฮิเดเอกิ โทมิกุ  และนายวิศิษฏ 
อัครวิเนค กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับ
กรรมการแตละทาน ดังนี้  
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ชื่อกรรมการ 
 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

งดออกเสียง 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

1. นายวรวิทย ขําขนิษฐ 
    กรรมการอิสระ 

408,345,340  
(96.556) 

22,000  
(0.005) 

14,544,707  
(3.439) 

422,912,047 
(100.000) 

2. นายจํานงค วงศสวาง   
    กรรมการ 

407,836,990 
(96.435) 

165,400 
(0.039) 

14,909,657 
(3.526) 

422,912,047 
(100.000) 

3. นายสมบัติ ศานติจารี   
   กรรมการ 

408,371,340 
(96.562) 

1,000 
(0.000) 

14,539,707 
(3.438) 

422,912,047 
(100.000) 

4. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ 
   กรรมการ 

408,520,930 
(96.597) 

2,710 
(0.001) 

14,388,407 
(3.402) 

422,912,047 
(100.000) 

5. นายวิศิษฎ อัครวิเนค 
   กรรมการ 

407,845,080 
(96.437) 

166,400 
(0.039) 

14,900,567 
(3.524) 

422,912,047 
(100.000) 

 
 
ระเบียบวาระที่  7.1 พิจารณาเพิ่มกรรมการอิสระ จํานวน 1 ทาน 
 
 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ที่กําหนดใหบริษัทมี
กรรมการไมเกิน 15 ทาน นั้น ปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 14 ทาน โดยในจํานวนนี้มีกรรมการ
อิสระอยู 5 ทาน คณะกรรมการบริษัทโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนไดพิจารณาถึงองคประกอบ  และจํานวนกรรมการอิสระที่เหมาะสมกับการกํากับดูแลกิจการ
แลว เห็นสมควรแตงต้ังกรรมการอิสระเพิ่มอีกจํานวน 1 ทาน เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝาย
อยางเสมอภาค และจะไดมีจํานวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยอยางมี
ประสิทธิภาพ   
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเพิ่มกรรมการ
อิสระอีกจํานวน 1 ทาน  
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเพิ่มกรรมการอิสระอีกจํานวน 1 ทานตามที่
ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 408,539,180 96.600 
ไมเห็นดวย               1,410 0.000 
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งดออกเสียง 14,379,657 3.400 
รวมจํานวนเสียง 422,920,247 100.000 

 
 
ระเบียบวาระที่  7.2 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ 
 
 ประธานแถลงวาสืบเนื่องจากวาระที่ 7.1 ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบใหมีกรรมการ
อิสระเพิ่ม  1 ทาน นั้น  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาองคประกอบ
คณะกรรมการ แลวเห็นวา ความรูและทักษะดานกฎหมายจะชวยพัฒนาบริษัทได       จึงเสนอใหนายธน
พิชญ มูลพฤกษ เปนกรรมการอิสระเขาใหม โดยนายธนพิชญ มูลพฤกษ เปนผูมีคุณวุฒิ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญดานกฎหมายและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังนาย
ธนพิชญ มูลพฤกษ เปนกรรมการอิสระเขาใหมของบริษัท 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติแตงต้ังนายธนพิชญ มูลพฤกษ เปนกรรมการอิสระ
เขาใหม ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 408,385,480 96.564 
ไมเห็นดวย          1,410 0.000 
งดออกเสียง 14,533,357 3.436 
รวมจํานวนเสียง 422,920,247 100.000 

 
 
ระเบียบวาระที่  8 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
  
 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนําของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ    โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ
ตาง ๆ ไดแก ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
แลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งไดแก คาเบี้ย
ประชุม และเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. คาตอบแทนกรรมการ แบงเปนคากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 

10,000 บาท โดยประธานกรรมการไดรับเพิ่มในอัตรารอยละ 25 ของคาตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการที่ไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเปนหลักการเดิมซึ่งที่
ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติไวต้ังแตป 2546 

 
2. เงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจําป 2549 จํานวนไมเกิน 17 ลานบาท โดยพิจารณาจาก

ความสําเร็จในการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทจากผลประกอบการของบริษัทในป 
2549 ที่มีกําไรเพิ่มขึ้น  1,943 ลานบาทหรือรอยละ 48 เมื่อเทียบกับป 2548  การประสบ
ความสําเร็จในการสรางความเจริญเติบโตแกบริษัท รวมทั้งการที่บริษัทไดรับการยกยองเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหกรรมการจัดสรรโบนัสกรรมการระหวางกันเอง  ทั้งนี้ อัตราการจายเงิน
โบนัสดังกลาวคิดเปนรอยละ 0.28 ของกําไรสุทธิ   

 
3. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนหลักการเดิมที่

ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเชนกัน 
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ  
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและโบนัส
กรรมการประจําป 2549 และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการชุดยอยตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 408,184,090 96.516 
ไมเห็นดวย    0 0.000 
งดออกเสียง 14,736,157 3.484 
รวมจํานวนเสียง 422,920,247 100.000 
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วาระที่  9 เรื่องอื่นๆ 
 
 คณะกรรมการบริษัท ไมมีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ปรากฏวามีผูถือหุน
รายยอยไดสอบถามขอมูลและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัทในเรื่องตาง ๆ   ซึ่งประธานและ
ฝายบริหาร ชี้แจงใหผูถือหุนทราบ สรุปได ดังนี้ 
 
คําถาม: นายสมเกียรติ   พรหมรักษ  ผูถือหุนรายยอยไดกลาวชื่นชมการตอนรับของพนักงานตอผู

ถือหุนที่มาประชุมและไดสอบถาม ดังนี้  
1. บริษัทไดมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟา กัลฟ ยะลากรีน อยางไร  
2. บริษัทไดดําเนินการโครงการปลูกปาอยางไร ขอใหเพิ่มการดําเนินการในเรื่อง

ดังกลาวดวย เนื่องจากจะเปนประโยชนตอประเทศโดยรวม 
3. ขอใหอธิบายการทํา Re-branding และอธิบายความหมายของสัญลักษณใหมของ

กลุมบริษัท 
4. ขอทราบรายละเอียดการเครดิตภาษีเงินปนผล  

คําตอบ: คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดชี้แจงผูถือหุนตามคําถามขางตน ดังนี้   
1. บริษัทไดดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟา กัลฟ ยะลากรีนและพ

นักงานที่ไปปฏิบัติงานโดยเครงครัด นอกจากนี้ รัฐบาลอยูระหวางการพิจารณาให
ความชวยเหลือแกโครงการดังกลาวอยู เนื่องจากปจจุบันโครงการประสบปญหาดาน
การจัดหาเชื้อเพลิงจากปญหาสถานการณในภาคใต 

2. บริษัทไดใหความสําคัญกับการปลูกปาตนน้ําโดยไดดําเนินการตอเนื่องมาโดยตลอด 
ซึ่งในป 2550 บริษัทมีนโยบายจัดทําโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมรวมทั้งสิ้น 15 
โครงการ ซึ่งรวมกิจกรรมการสนับสนุนปาชุมชนดวยเพื่อเปนการเฉลิมฉลองใน
วโรกาสปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา 
และในโอกาสที่บริษัทดําเนินธุรกิจมาครบ 15 ป 

3. บริษัทไดริเริ่มโครงการ Re-branding เพื่อสรางพลังรวมจากความเปนเอกลักษณของ
กลุมบริษัทในการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาแบบครบวงจรภายใตความมุงมั่นในการรวม
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมีความหมายของ
สัญญลักษณใหม ดังนี้ 

• รูปทรง ประกอบดวย 2 สวน คือ สัญลักษณรูปแฉก และตัวอักษร  
 สัญลักษณรูปแฉก หมายถึงพลังงาน เกิดจากการเรียงตัวของใบไมสีเขียว 9 ใบ 
ซึ่งเปนคําพองเสียงกับคําวา “กาว” อันหมายถึงการกาว หรือการไมหยุดอยูกับที่ 
เมื่อใบไมทั้ง 9 ใบเรียงตัวกันอยางเปนระบบทําใหเกิดเปนพลังงาน ที่แทนดวย
ใบไมสีสม การใชรูปทรงใบไมมาเปนสวนประกอบของตราสัญลักษณนี้ มีที่มา
จากปรัชญาองคกร ที่มุงสรางพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ตัวอักษร เลือกใชรูปทรงที่มีลักษณะเรียบ สะทอนบุคลิกทันสมัย ตัวอักษร 
GROUP ที่เรียงอยูดานลาง หมายถึง ภายใตความเปนครอบครัวเดียวกัน  
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• สี ประกอบดวย 3 สี คือ เขียว สม และ เทา  
 สีเขียว แทนสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ 
 สีสม แทนพลัง และแสงสวาง  
 สีเทา แทนความเปนมิตร ความนุมนวลและความเปนกลาง 

4. การจายเงินปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลังประจําป 2549 จํานวน 2.00 บาทตอ
หุนในครั้งนี้ เปนการจายจากเงินปนผลที่บริษัทไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่ง
จายจากกําไรสุทธิของกิจการทั้งที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และกิจการที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุน  ซึ่งจะมีผลทําใหบุคคล
ธรรมดาผูไดรับเงินปนผลไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร
เฉพาะในบางสวนเทานั้น ดังนี้ 

 
รายการ เงินปนผล 

(บาทตอหุน) 
1. ไดรับเครดิตภาษีเนื่องจากบริษัทจายจากเงินปนผลที่
ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งจายจากกําไรสุทธิของ
กิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตราดังนี้ 

 

• อัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 0.12  
• อัตรารอยละ 15 ของกําไรสุทธิ 1.75  
2. ไมไดรับเครดิตภาษี เนื่องจากบริษัทจายจากเงินปนผลที่
ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งจายจากกําไรสุทธิของ
กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริม
การลงทุน 

0.13  

รวม 2.00 
      

คําถาม: นายณัฎฐวัฒน ชัยชนะศิริ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ในกรณีที่บริษัทจายเงินปนผล
จากปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งจายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุน ผูถือหุนตองเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาอีกหรือไม 

คําตอบ: กรณีบริษัทจายเงินปนผลจากปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งจายจากกําไร
สุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุน ผูถือหุนที่
ไดรับเงินปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี  อยางไรก็ตาม เงินไดจากเงินปนผลดังกลาวถือ
เปนเงินไดที่จะตองเสียภาษีดวย    ทั้งนี้ บริษัทไดหักภาษี ณ ที่จายจํานวนรอยละ 10 
สําหรับเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนแลว  

  
  หลังจากที่ฝายบริหารไดตอบคําถามของผูถือหุนครบถวนแลว กรรมการผูจัดการใหญ
แจงผูถือหุนทราบวา บริษัทจะนําผูถือหุน นักลงทุน และ นักวิเคราะหไปเย่ียมชมโรงไฟฟา BLCP ณ 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                                           หนา 20                                   
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 
วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2550 
 
จังหวัดระยอง ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550 และจะจัดกิจกรรมการเสวนากับนักลงทุนในวันศุกรที่ 29 
มิถุนายน 2550 ณ หองประชุมสายสัมพันธชั้น 9 อาคารเอ็กโก เวลา 10.00-12.00 น.โดยผูสนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดไดจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธหนาหองประชุม หรือดูรายละเอียดไดจากปฏิทิน
กิจกรรมในเว็บไซตของบริษัทที่ www.egco.com   
 
 
 ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและ
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอบริษัท 
 
เลิกประชุมเวลา 16:45 น. 
 
 
 อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุน มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 129 ราย 
และ 569 รายตามลําดับ นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 422,920,247 หุน คิดเปนรอยละ 80.332 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
 
 

    ลงลายมือชื่อ                                       ประธานที่ประชุม 
           (นายพรชัย รุจิประภา) 
 
 
 
 
 


