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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2554
ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชัน่ ฮอลล์
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย
มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 322 รายและโดยการมอบฉันทะ 485 ราย รวมทัง้ หมดเป็ นจํานวน 807
รายนับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 393,950,233 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.83 จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้
ทัง้ หมด ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั โดยมีนายพรชัย รุจปิ ระภา ประธานกรรมการ
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นประธานทีป่ ระชุม (“ประธาน”)
ก่อนการเปิ ดประชุม บริษทั ได้นําเสนอวิดทิ ศั น์เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั และ
บริษทั ในกลุ่มและได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเรื่องรายละเอียดทางหนีไฟของห้องประชุมเพือ่ ความปลอดภัย
รวมทัง้ ขอความร่วมมือจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมในการกรอกแบบประเมินผลการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจําปี
2554 เพือ่ บริษทั จะได้นําข้อมูลมาปรับปรุงให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในปีต่อไป
จากนัน้ ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและแนะนํ าคณะกรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. นายอัศวิน คงสิร ิ

2. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล
3. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ
4.
5.
6.
7.
8.

นายเรียวตะ ซากากิบาระ
นายโทชิโร่ คุดามะ
นายอาคิโอะ มัตสึซากิ
นายคุรุจติ นาครทรรพ
นายสมบูรณ์ อารยะสกุล

9. นายสหัส ประทักษ์นุกลู

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทน และประธานกรรมการกํ า กับ ดู แ ล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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10. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร

11. พลตํารวจโทพิจาร จิตติรตั น์

12. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
13. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
14. นายวินิจ แตงน้อย
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กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคม
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การและความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนัน้ นายวินิจ แตงน้อย กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แนะนําฝา่ ยบริหารของ
บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ชีแ้ จงข้อซักถาม ดังนี้
1. นายปิยะ เจตะสานนท์
2. นายจอห์น พาลุมโบ
3. นายวรวิทย์ โพธิสขุ
4. นายชุมศักดิ์ ดีสดุ จิต
5. นายชาญกิจ เจียรพันธุ์
6. นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานการเงินและบริการองค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูอ้ าํ นวยการโรงไฟฟ้าระยอง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และกรรมการผู้จ ัด การบริษัท เอ็ก โก เอ็น จิเ นี ย ริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ จํากัด

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษทั ได้เชิญนางสาวแน่ งน้ อย เจริญทวีทรัพย์ และ
นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนสุข จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่ง
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับงบการเงิน รวมทัง้ ได้
ว่าจ้างบริษทั ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จํากัด โดยมีนางวรรณิภา
ร่วมรังษี และนายสมชาย สถิรมงคลกุล เป็ นผูต้ รวจสอบการประชุมเพือ่ สอบทานกระบวนการตรวจสอบ
เอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ รวมทัง้ การนับองค์ประชุมผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเพือ่ ความ
โปร่งใสและการสร้างความมันใจแก่
่
ผถู้ อื หุน้ นอกจากนี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลทีส่ าํ คัญ บริษทั
จึงดําเนินการ ดังนี้
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 จัดนิทรรศการเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั รวมทัง้ จัดให้ม ี “มุมของผูถ้ อื หุน้ ” ทีบ่ ริเวณด้านหน้า
ห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั และการเครดิต
ภาษีเงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
 เชิญนางสาวกาญจนกร พุฒตาลศรี เจ้าหน้ าที่อาวุโส ส่วนการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์จากบริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รบั ฝาก”) ซึ่งเป็ นนายทะเบียนของบริษทั มา
ให้บริการตอบคําถามแก่ผูถ้ อื หุน้ เรื่องทะเบียนหุน้ การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ บริการงาน
ทะเบียนอื่นๆ
ในปี น้ี บริษทั และศูนย์รบั ฝากได้ให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่าน
ระบบ IVR โดยการติดต่อ TSD Call Center เป็ นปี ทส่ี ามเพือ่ ให้บริษทั ทราบจํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ล่วงหน้าจะได้จดั รับรองได้ถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสม
จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางสาวบุษกร คคนัมพรวงศ์ เลขานุ การบริษทั แจ้ง
ที่ประชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุ การบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า
ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่มหี รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับ
หนึ่งเสียง ซึง่ การลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออก

เสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ยกมือจะถือว่า
ผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษทั
2. ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี้
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผูถ้ อื หุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีท่ผี มู้ อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบ
วาระนัน้ บริษทั ได้บนั ทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะไม่ต้อง
ออกเสียง เว้นแต่กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใด
ไว้ห รือ ระบุ ไ ว้ไ ม่ ช ัด เจนก็ใ ห้ผู้ร ับ มอบฉั น ทะออกเสีย งในห้อ งประชุ ม ได้ต ามที่เ ห็น สมควร
เช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
 แบบมอบฉั น ทะแบบ ค. เป็ น การมอบฉั น ทะเฉพาะกรณี ผู้ล งทุ น ต่ า งชาติแ ละแต่ ง ตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ มีวธิ กี ารออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียง
ไว้ลว่ งหน้าแล้ว ก็ไม่ตอ้ งลงมติในห้องประชุม
บริษัท ได้กํา หนดให้ใ ช้บ ตั รลงคะแนนในทุ กระเบียบวาระ สําหรับ ระเบีย บวาระการ
เลือกตัง้ กรรมการนัน้ บริษทั กําหนดให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บ
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บัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งใบลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ทัง้ ชุด โดยไม่ตอ้ งฉีกใบลงคะแนนเป็ นแต่ละบุคคล สําหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษทั จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนํ าไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดหลังการประชุมเสร็จสิน้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็ นวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทัง้ นี้ หากผูถ้ ือหุน้ มีความจําเป็ นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ
ขอให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนทีเ่ หลืออยูท่ งั ้ หมดให้แก่เจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
ทัง้ นี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทป่ี ระชุมทราบหลังการ
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึง่ บริษทั ได้นําระบบ barcode เข้าใช้งานเพือ่ อํานวยความสะดวกแก่
ผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุ การบริษทั ขอความ
ร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อ
และนามสกุลด้วยเพือ่ ประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
จากนัน้ ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้เชิญผูถ้ อื หุน้ ให้เสนอระเบียบวาระสําหรับ
การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี แ ละการเสนอชื่อ กรรมการบริษัท เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษัท พิจ ารณา
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 - 17 มกราคม 2554 ซึ่งไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม
หรือ เสนอชื่อ กรรมการบริษัท นอกจากนัน้ บริษัท ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ หุ้น ส่ง คําถามล่วงหน้ า
เกีย่ วกับระเบียบวาระการประชุม ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามคําถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
ต่อจากนัน้ ประธานได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2553

ประธานเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553
ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2553 ซึง่ บริษทั ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.egco.com)
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2553 และบริษทั ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
เป็ นเอกสารเพือ่ ตรวจสอบเป็ นปีทส่ี อง
ทัง้ นี้ ประธานได้แ จ้ง ที่ป ระชุ ม ทราบเพิ่ม เติม ว่ า บริษัท ได้นํ า ข้อ เสนอแนะอัน เป็ น
ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 มาดําเนินการ โดยนายจิรพันธ์ บัวบูชา
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ได้สอบถามว่า เหตุใดประธานคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเปิดอ่านข้อร้องเรียนการ
กระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือข้อสงสัยเกีย่ วกับรายงานทางการเงินหรือระบบการ
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ควบคุมภายในได้แต่เพียงผู้เดียว และหากมีขอ้ ความจํานวนมาก หรือมีเหตุ การณ์ เร่งด่วน ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีเวลาในการอ่านข้อความหรือไม่นัน้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษทั ได้
พิจ ารณาแล้วและเห็น ว่าเพื่อความคล่อ งตัวในการเปิ ด อ่า นข้อ ร้องเรีย นฯ ในปี 2554 บริษัท ได้เ พิ่ม
ช่องทางให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านสามารถอ่านข้อร้องเรียนดังกล่าวได้
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึ่งปรากฏว่าไม่มคี ําถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2553 โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553
ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง
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จํานวนเสียง
380,476,185
0
13,787,950
394,264,135

คิดเป็ นร้อยละ
96.503
0.000
3.497
100.000

รับทราบรายงานประจําปี 2553 ของคณะกรรมการบริ ษทั และรับทราบการ
จ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี ใน
รูปแบบ CD ROM ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา เพือ่ ลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จา่ ย โดยบริษทั จะ
บริจาคเงินทีป่ ระหยัดได้ให้มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิง่ แวดล้อมในนาม “ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2553 บริษทั ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธไิ ทยรักษ์ป่าเป็ น
จํานวน 1,910,688 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี เป็ นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความจํานงมายังบริษทั
จากนัน้ ประธานได้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2553 ในรูปแบบวิดิ
ทัศน์ และมอบหมายให้นายวินิจ แตงน้อย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นําเสนอกิจการทีจ่ ะกระทําต่อไปในภาย
หน้าของบริษทั ต่อทีป่ ระชุม ซึง่ สรุปได้ ดังนี้
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1. ผลการดําเนินงานในปี 2553
1.1 ผลประกอบการ
บริษทั มีกําไรสุทธิทงั ้ สิน้ 6,792 ล้านบาท ลดลง 1,143 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2552
โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระยอง และบริษทั บีแอลซีพ ี เพาเวอร์ จํากัด ลดลง
จากอัตราค่าไฟฟ้าทีล่ ดลง ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทีป่ ระมาณการไว้แล้ว ประกอบกับต้นทุน
ขายของบริษทั กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จํากัด ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการซ่อมบํารุงรักษาหลัก
1.2 กําลังผลิต
บริษทั ยึดมันในการเติ
่
บโตอย่างยังยื
่ นโดย ณ สิน้ ปี 2553 บริษทั มีโรงไฟฟ้าทีเ่ ริม่ ดําเนินงานแล้วรวม 14
โรง ซึ่งคิดเป็ นกําลังผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมจํานวน 4,361.02 เมกะวัตต์เพิม่ ขึน้ 380.38
เมกะวัตต์จากปี 2552 โดยจําหน่ ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จํานวน
3,931.43 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 12.71 ของกําลังผลิตทัง้ ประเทศ โดยมีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญในปี
2553 ดังนี้
1. การซือ้ สินทรัพย์ของโครงการทีเ่ ดินเครือ่ งแล้ว
 การเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั นํ้าเทิน 2 เพาเวอร์ จํากัด (“เอ็นทีพซี ”ี ) จากร้อยละ 25 เป็ น
ร้อยละ 35 โดยเอ็นทีพซี ดี ําเนินโครงการโรงไฟฟ้านํ้ าเทิน 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซึ่งมีกําลังการผลิตติดตัง้ 1,086.80 เมกะวัตต์ และเอ็นทีพซี ีได้เริม่ เดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ในวันที่ 30 เมษายน 2553 ปจั จุบนั เอ็นทีพซี นี บั เป็ นโรงไฟฟ้าพลังนํ้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
 การเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ใน บริษทั เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลปิ ปินส์) จํากัด (“เคซอน”) จากร้อยละ
26 เป็ นร้อยละ 52.125 โดยเคซอนดําเนินโครงการซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินในฟิลปิ ปินส์ซง่ึ มีกาํ ลัง
การผลิตติดตัง้ 502.50 เมกะวัตต์ นอกจากนัน้ เอ็กโกได้ซอ้ื หุน้ ทัง้ หมดในบริษทั Covanta
ั ญาให้บริการระยะยาว
Philippines Operating Inc. ซึง่ เป็ นบริษทั เดินเครือ่ งและบํารุงรักษาทีม่ สี ญ
กับเคซอน ทัง้ นี้ นับเป็ นครัง้ แรกทีเ่ อ็กโกเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในสินทรัพย์ต่างประเทศ รวมทัง้
เป็ นผูด้ แู ลเรือ่ งการเดินเครือ่ งและบํารุงรักษาทัง้ หมดด้วย
 การซือ้ หุน้ เพิม่ เติมของบริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด ในบริษทั เอ็กคอมธารา
จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ผลิตนํ้าประปาและขายให้การประปาภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุร ี และ
สมุทรสงคราม ทําให้สดั ส่วนการลงทุนเพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 70.07 เป็ นร้อยละ 74.19
2. การพัฒนาโครงการใหม่
บริษทั มุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างฐานการลงทุนในประเทศไทยให้มนคง
ั ่ โดยได้ยน่ื ข้อเสนอการขายไฟฟ้าโครงการ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือโครงการเอสพีพปี ระเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2553 ต่อ
กฟผ. เมือ่ เดือนกันยายน 2553 และได้รบั การคัดเลือกจํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ TJ Cogen ซึง่ มีทต่ี งั ้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี ขนาดกําลังผลิต 125 เมกะวัตต์
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2. โครงการ TP Cogen และโครงการ SK Cogen ซึง่ มีทต่ี งั ้ ทีจ่ งั หวัดราชบุร ี ขนาดกําลังผลิต
โครงการละประมาณ 125 เมกะวัตต์
โครงการเอสพีพ ี ทัง้ สามโครงการดังกล่าวข้างต้น มีกาํ ลังผลิตรวมทัง้ หมดประมาณ 375 เมกะวัตต์
และเป็ นโครงการทีม่ ลี กู ค้ารับซือ้ ไฟฟ้าและไอนํ้าทีแ่ น่นอนแล้ว ซึง่ บริษทั เชือ่ มันว่
่ า จะสามารถพัฒนา
โครงการให้แล้วเสร็จตามที่ กฟผ. กําหนด
นอกจากโครงการเอสพีพแี ล้ว เอ็กโกให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยบริษทั ได้ถอื
หุน้ ในบริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด หรือเอ็นอีดี ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 โดยเอ็นอีดเี ป็ น
เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในภูมภิ าคอาเซียนในปจั จุบนั
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัด
ลพบุร ี มีกาํ ลังผลิตติดตัง้ 55 เมกะวัตต์ และมีแผนงานทีจ่ ะขยายกําลังผลิตเป็ น 63 เมกะวัตต์ในอนาคต
ในรอบปี 2553 งานก่อสร้างยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถเริม่ เดินเครือ่ งเชิง
พาณิชย์สาํ หรับเฟสแรกในเดือนพฤศจิกายน 2554 และจะเดินเครือ่ งได้ครบ 63 เมกะวัตต์ภายในเดือน
พฤษภาคม 2555
ทัง้ นี้ เอ็กโกเป็ นผูผ้ ลิตที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดมากทีส่ ุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐในการกระจายการใช้เชือ้ เพลิงเพื่อเสริมสร้างความมันคงทางพลั
่
งงาน โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงจากก๊าซธรรมชาติและ
นํ้ามัน ถ่านหิน พลังนํ้า และพลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 69.32, 21.79, 8.47 และ 0.42
ตามลําดับ
1.3 มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
บริษัทได้นําระบบการบริหารคุณภาพเข้าใช้งานกับโรงไฟฟ้าหลักเพื่อให้กระบวนการผลิตไฟฟ้าของ
บริษทั มีความมันคงและเชื
่
่อถือได้อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
ระบบการจัด การด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม ISO 14001:2004 และระบบการจัด การความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย TIS 18001 & OHSAS 18001: 1999 รวมทัง้ ได้ดาํ เนินการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการเดินเครื่องกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทัง้ ภายในและต่างประเทศ (benchmarking) เพื่อพัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งผลจากการนํ าระบบดังกล่าวเข้าใช้งาน ทําให้โรงไฟฟ้าหลักของบริษทั มีค่า
ความพร้อมจ่ายสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทัง้
ไม่มอี ุบตั เิ หตุในบริษทั ย่อยทีท่ าํ ให้พนักงานของกลุม่ บริษทั ต้องหยุดงานในช่วงปีทผ่ี า่ นมา
1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของสังคมว่าเป็ นกลไกสําคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันให้การดําเนินธุรกิจคงอยูแ่ ละ
ก้า วหน้ า อย่ า งยังยื
่ น บริษัท จึง ใส่ ใ จในการพัฒ นาสัง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเสมอมา ซึ่ง ครอบคลุ ม การ
ดําเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย
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1. การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. การพัฒนาการเรียนรูแ้ ละสร้างจิตสํานึกสาธารณะในกลุม่ เยาวชน
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน
ในปี 2553 กลุ่มเอ็กโก ได้ร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุ ร กั ษ์
พลังงาน (พพ.) ริเริม่ โครงการ “หนึ่งป่าต้นนํ้ า หนึ่งต้นกําเนิดพลังงาน” เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนํ้ า
ขนาดเล็กสําหรับชุมชนบนแนวคิดการพัฒนาเชิงอนุ รกั ษ์และพอเพียง ณ พืน้ ทีป่ า่ ต้นนํ้า นําร่องจํานวน
6 แห่ง ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึงเดือนมกราคม 2556 ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่
โครงการที่หมู่บา้ นสันดินแดง อําเภอจอมทอง และบ้านโป่งสะแยน อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดยในปี 2554 จะดําเนินการเพิม่ เติมอีก 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ โดยยึด มัน่ ในหลัก ธรรมาภิบ าล เชื่อ มัน่ ในคุ ณ ค่ า ของคน และมุ่ ง มัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อผูร้ ว่ มลงทุน ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม ทําให้บริษทั ได้รบั การยกย่องจากหน่ วยงานชัน้
นํามากมายและได้รบั รางวัลทีน่ ่าภาคภูมใิ จต่างๆ อาทิ
 บริษทั จดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี อนั ดับ 6 ของประเทศและอันดับ 4 ของหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคจากการจัดอันดับโดยวารสารการเงินการธนาคาร
 บริษัท ไทยที่ดีเ ด่น อัน ดับ 8 สํา หรับ การปฏิบ ัติต ามนโยบายการจ่ ายเงิน ป นั ผลจากนิ ต ยสาร
FinanceAsia
 บริษัท จดทะเบียนยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของประเทศของหมวดพลัง งานจากการจัด อัน ดับโดย
นิตยสาร Thaicoon
 บริษทั จดทะเบียนทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดเี ยีย่ มและสมควรเป็ นแบบอย่างในการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ ประจําปี 2553 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย โดยได้รบั
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 หนึ่ ง ใน 15 บริษัท จดทะเบีย นที่เ ข้า รับ การพิจ ารณารางวัล องค์ ก รโปร่ ง ใสจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 รางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นสําหรับบริษทั จดทะเบียนที่ม ี
มูลค่าตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลท.”) ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร
 การกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ โดยได้รบั คะแนนรวม 94 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100
คะแนนในการสํารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ซึง่ เอ็กโกได้รบั คะแนนเต็ม
ใน 2 หมวดคือ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการคํานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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2. แผนการดําเนินงานในอนาคต
บริษัทมีแผนงานที่จะเพิม่ สัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการพัฒนาหรือซื้อ
โครงการจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของโครงการ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของบริษัทในการสร้างคุณค่าแก่โครงการ
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ในการดําเนินการโครงการ โดยมีโครงการทีอ่ ยู่
ระหว่างการศึกษาและพัฒนา ได้แก่
2.1 การศึก ษาความเหมาะสมเบื้อ งต้น ของทางเลือ กในการพัฒ นาโครงการโดยใช้พ้นื ที่เ ดิม ของ
โรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอม
2.2 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ โรงไฟฟ้าเอสพีพ ี 3 โครงการในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดราชบุรี และการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเอ็นอีดี ดังกล่าวแล้วในข้อ 1.2
2.3 การศึก ษาการลงทุ น ในโครงการพลัง งานหมุน เวีย นอื่น ๆ ได้แ ก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมซึง่ อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
2.4 การศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการไอพีพใี นต่างประเทศ เนื่องจากบริษทั เป็ นผูร้ ่วมทุนทีม่ ี
ศักยภาพทัง้ ด้านเทคนิคและเงินทุน
นอกจากนัน้ บริษทั ได้พฒ
ั นาฐานความรูใ้ นเรื่องตลาดพลังงาน โอกาสการลงทุน และ
โครงสร้างการกํากับดูแลในประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการซึ่ง
จะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื หุน้
นอกจากนี้ ประธานกล่าวยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้
บริหารจัดการบริษัทเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดมันในหลั
่
กธรรมาภิบาลเพื่อความ
โปร่ ง ใส และการสร้า งประโยชน์ แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ในระยะยาว รวมทัง้ ด้ว ยความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ แจ้งข้อมูลเพิม่ เติมว่า บริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ
ครึง่ ปี แรกในอัตราหุน้ ละ 2.50 บาท เป็ นเงินปนั ผลทีไ่ ด้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,316 ล้านบาท โดย
จ่ายเมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2553
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามคําถามเกีย่ วกับประเด็นต่างๆในหนังสือ
รายงานประจําปี 2553 ดังนี้
1. ตามทีบ่ ริษทั ได้ระบุคุณลักษณะของบุคลากรทีต่ อ้ งการในรายงานประจําปี หน้า 11
ภายใต้คาํ ย่อ “D-R-I-V-E” (Dynamic, Relationship, Initiative, Vision Focus and
Excellence) นั ้น บุ ค ลากรของบริษัท ฯ มีคุ ณ ลัก ษณะตามที่บ ริษัท ฯ ต้ อ งการ
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ประมาณร้อ ยละเท่ า ไร และในส่ ว นของบุ ค ลากรที่ย ัง ขาดคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า ว
บริษทั ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนัน้ อย่างใดบ้างในปี ท่ผี ่านมา และได้ผล
เป็ นทีน่ ่าพอใจมากน้อยเพียงใด
ตามทีส่ ารประธานในรายงานประจําปี หน้า 21 ระบุวา่ กลุ่มเอ็กโกได้จดทะเบียน
จัดตัง้ บริษทั นอร์ท โพล อินเวสท์เมนท์ จํากัด ในประเทศมอริเชียส และบริษทั
นิวโกรทธ์ โคออพเพอเรทิฟ ยู. เอ. (โคออฟ) และบริษทั นิว โกรทธ์ บี.วี. (บีว)ี ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ นัน้ ขอทราบข้อดีและข้อเสียทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ฯ ใน
2 ประเทศดังกล่าว และเหตุผลที่บริษทั นอร์ท โพล อินเวสท์เมนท์ จํากัดมีทุนจด
ทะเบียนสูงถึง 5,445.64 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าทุนจดทะเบียนของบริษทั เอ็กโกเอง
และบริษทั คาดว่า บริษทั นอร์ท โพล อินเวสท์เมนท์ จํากัด คาดว่าจะเริม่ ลงทุนได้
เมือ่ ใด และผลตอบแทนการลงทุนทีค่ าดว่าจะได้รบั ประมาณร้อยละเท่าใด
ตามทีร่ ายงานประจําปี หน้า 147 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 1. การสอบ
ทานรายงานทางการเงิน ระบุ ว่ า “รวมทัง้ ให้ก ารสนั บ สนุ น และติด ตามการนํ า
มาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบตั ”ิ นัน้ ขอทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายถึงว่าสนับสนุ นให้บริษทั ฯ นํ า IFRS ซึ่งเป็ นภาษาอังกฤษของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB, International Accounting Standards
Board) มาถือปฏิบตั เิ ช่นนัน้ ใช่หรือไม่ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพียงหมายถึง
มาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชี และ ก.ล.ต. กําหนดมาให้ถอื
ปฏิบตั ิ
ตามทีร่ ายงานประจําปี หน้า 148 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 7. การสอบ
ทานการกํากับดูแลที่ดี ได้ระบุว่าการสอบทานในเรื่องดังกล่าว มีเพียงเรื่องช่อง
ทางการร้องเรียน และการพิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองเท่านัน้ ขอทราบว่า
เพียงการดําเนินการข้างต้น จะเป็ นการสอบทานที่มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้
อย่างไรบ้าง
ฝา่ ยบริหารได้ชแ้ี จงว่าบริษทั ได้พฒ
ั นาบุคลากรให้มคี ุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งการภายใต้คาํ ย่อ
D-R-I-V-E โดยได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ในปี 2553 ให้มพี นักงานทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั กล่าวใน
สัดส่วนร้อยละ 70 ขึน้ ไป และให้สามารถพัฒนาพนักงานให้มคี ุณสมบัตคิ รบตามที่
บริษทั กําหนดทัง้ หมดในปี 2554 ทัง้ นี้ ประธานกรรมการได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่าบริษทั
มีความจําเป็ นทีต่ อ้ งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพือ่ เตรียมพร้อมสําหรับการลงทุน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ชแ้ี จงว่าบริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ทัง้ 3 แห่ง เพือ่ ให้การลงทุน
ในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้นเพื่อรักษาไว้ซ่ึงประโยชน์ ของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ทุนจดทะเบียนของบริษทั นอร์ท โพล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
มีจํานวนสูงเพราะได้รบั การโอนหุน้ บริษทั เอ็กโก อินเตอร์เนชันแนล
่
(บีวไี อ) จํากัด
(“เอ็ก โก บีว ีไ อ”) ทัง้ หมดซึ่ง เอ็ก โก บีว ีไ อ ถือ หุ้น ในบริษัท เคซอน เพาเวอร์
(ฟิ ลปิ ปิ นส์) จํากัดและ โคแนล โฮลดิง้ คอร์ปอเรชัน่
ซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 5,000
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ล้านบาท ทัง้ นี้ ปจั จุบนั มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
ของ เอ็กโกอยูท่ ป่ี ระมาณ 5 หมืน่ ล้านบาท
3. นายชัยพัฒน์ สหัสกุ ล ประธานกรรมการตรวจสอบได้ช้แี จงว่า การนํ ามาตรฐาน
บัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบตั ิ หมายถึง มาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ ที่สภา
วิชาชีพบัญชีกาํ หนดมาให้ถอื ปฏิบตั ิ
4. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบได้ช้แี จงเรื่องการสอบทานการ
กํากับดูแลทีด่ วี า่ นอกจากการสอบทานเรื่องช่องทางการร้องเรียน และการพิจารณา
และรับทราบหนังสือรับรองแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุ นการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ใี นด้านอื่นๆ เช่น การสอบทานความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญ
ของงบการเงินประจําไตรมาสและประจําปี การสอบทานความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษทั
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รายการทีเ่ กีย่ วโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และการสอบทานการบริหาร
ความเสีย่ ง ซึง่ ปรากฏในหนังสือรายงานงบการเงินประจําปี 2553 หน้า 23-25 และ
ในหนังสือรายงานประจําปี 2553 หน้า 147-149
นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามดังนี้
1. กําไรของบริษทั ทีล่ ดลงนัน้ เป็ นเฉพาะปี 2553 หรือเป็ นจุดเริม่ ต้นของกําไรทีจ่ ะลดลง
ในปีต่อๆไป
2. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน บริษทั
หรือไม่
3. การรักษาระดับกําไรสุทธิ หมายถึงการรักษาระดับก่อนลดหรือหลังจากทีก่ ําไรสุทธิ
ลดลงแล้ว
4. สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”)ในต่างประเทศจะมีโครงสร้างรายได้ทท่ี ยอยลดลง
เช่นเดียวกับสัญญา PPA ในประเทศหรือไม่
1. ประธานและฝา่ ยบริหารชีแ้ จงว่า โรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ในช่วงปลายอายุสญ
ั ญา PPA จะมี
รายได้ทล่ี ดลงซึ่งเป็ นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตามบริษทั ได้วางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน
โดยการลงทุนให้เหมาะสมเพือ่ ทดแทนรายได้ทล่ี ดลง เช่น การศึกษาแนวทางการต่อ
อายุสญ
ั ญา PPA ของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมทีจ่ ะหมดอายุลง รวมทัง้ มี
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเอสพีพเี พือ่ รักษาระดับผลกําไร
2. ประธานกรรมการได้ชแ้ี จงว่าจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ สูงสุดเป็ นบริษทั
Tokyo Electric Power Company (“TEPCO”) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีด่ าํ เนินธุรกิจผลิต
ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ข องญี่ปุ่น นั น้ การดํา เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ยัง คงไม่เ ปลี่ย นแปลง
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศยังคงเหมือนเดิม
3. ประธานกรรมการได้ชแ้ี จงว่ารายได้ในปี 2553 ลดลงเนื่องจากการรับรูร้ ายได้จาก
บีแอลซีพเี ริม่ ลดลงซึง่ เป็ นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าซึง่ ได้คาํ นวณไว้ตงั ้ แต่ตน้ สัญญา
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แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยงั มีรายได้จากสินทรัพย์อ่ืนๆ ที่เพิม่ ขึ้นเข้ามาชดเชย
ทัง้ นี้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ช้แี จงเพิม่ เติมว่า นอกจากจะพยายามรักษาระดับ
กําไรสุทธิแล้ว จะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ไม่ให้ลดตํ่าลง
ด้วย
4. ประธานกรรมการได้ชแ้ี จงว่า สัญญา PPA ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ซึ่ง
บริษทั ได้พยายามดูแลผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุน้ โดยการลงทุนในโครงการที่บริษทั
เห็นว่ามีสญ
ั ญา PPA ทีด่ ี
นายธวัชชัย ชิดเครือ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า รายได้และกําไรสุทธิของบริษทั ในปี
ปี 2554 จะลดลงหรือเท่ากับปี 2553
กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ ไ ด้ช้ีแ จงว่า บริษัท ไม่ส ามารถเปิ ด เผยประมาณการกํา ไรได้
เนื่องจากจะกระทบต่อการซื้อขายและราคาหุน้ ของบริษทั ทัง้ นี้ รายได้ของบริษทั จาก
โรงไฟฟ้าในกลุม่ ไอพีพจี ะเป็ นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าตามสัญญา PPA ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
รับรูร้ ายได้สูงในช่วง 10 ปี แรกของสัญญา อย่างไรก็ตามบริษทั เริม่ รับรูร้ ายได้เพิม่ ขึน้
จากธุ ร กิจ ในต่ า งประเทศ เช่น จากบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิ ลิป ปิ น ส์) จํากัด และ
โรงไฟฟ้านํ้ าเทิน 2 จากการซื้อหุน้ เพิม่ ขึน้ ในปี 2553 ซึ่งจะทําให้บริษทั สามารถรักษา
ฐานระดับกําไรได้
นายนคร พระประเสริฐ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถาม ดังนี้
1. ขอทราบความก้าวหน้าการต่อสัญญา PPA ของโรงไฟฟ้าระยอง ว่าบริษทั ได้ย่นื
ข้อเสนอเป็ นทางการหรือไม่ จะยืน่ เมือ่ ไร การเจรจาจะแล้วเสร็จเมือ่ ไร
2. จะบอกผูถ้ อื หุน้ ได้ไหมว่ามีอะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลงหลังจาก TEPCO เข้ามาถือหุน้ ของ
บริษทั เช่น โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
1. ประธานกรรมการชี้แจงว่า คณะกรรมการลงทุน ซึ่งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยของ
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติเห็นชอบให้บริษทั ยื่นข้อเสนอขอต่ออายุสญ
ั ญา PPA
ของโรงไฟฟ้าระยองกับ กฟผ. ซึง่ น่าจะทราบผลการพิจารณาภายในปี 2554
2. นายโทชิโร่ คุดามะ กรรมการผูแ้ ทนจาก TEPCO ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีต่ งั ้
คําถามเกี่ยวกับ TEPCO และชี้แจงว่า TEPCO ยังคงมีนโยบายทีจ่ ะลงทุนใน
สินทรัพย์ในต่างประเทศ และจะร่วมมือกับ Mitsubishi Corporation (“MC”) และ
กฟผ. เพือ่ สนับสนุ นให้เอ็กโกเติบโตในอนาคตต่อไป
นายธีรวัตร พึง่ รัศมี ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถาม ดังนี้
1. โรงไฟฟ้าเคซอน เหลืออายุสญ
ั ญา PPA อีกเท่าไร
2. รายได้โรงไฟฟ้าระยองลดลงจากโครงสร้างสัญญา PPA ทําไมจึงเป็ นเฉพาะในไตร
มาสที่ 4 ปี 2553 ซึง่ บริษทั มีกําไรน้อยมาก เหตุใดรายได้ในไตรมาส 4 ของบางปี
จึงยังคงสูงอยู่ ดังนัน้ จะบอกแนวโน้มกําไรได้อย่างไร
ฝา่ ยบริหารตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. โรงไฟฟ้าเคซอน เหลืออายุสญ
ั ญา PPA อีก 14 ปี โดยจะหมดอายุสญ
ั ญาในปี พ.ศ.
2568
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2. แม้รายได้ของโรงไฟฟ้าระยองจะทยอยลดลงเมื่อใกล้สนิ สุดสัญญา PPA แต่จะมี
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รายได้คงทีท่ ุกไตรมาส สําหรับสาเหตุทร่ี ายได้ค่าไฟฟ้าของเอ็กโกลดลงในไตรมาสที่
4 ของปี 2553 อย่างมีนัยสําคัญนัน้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้เดินเครื่องเกือบ
เต็มชัวโมงการผลิ
่
ตแล้วในช่วง 3 ไตรมาสแรก และหยุดเดินเครื่องเพือ่ ซ่อมบํารุง
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็ นช่วงฤดูหนาวและมีการใช้ไฟฟ้าน้อยลงกว่าไตรมาสอื่น
จึงทําให้รายได้ลดลง
นายสถิตย์ ธรรมสวยดี ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถาม ดังนี้
1. ขอทราบต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าขอให้เรียงลําดับต้นทุนทีใ่ ช้ตามเชือ้ เพลิงแต่ละชนิด
ทีใ่ ช้ในการผลิตพลังงานได้หรือไม่
2. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานค่อนข้างสูง ถ้าใน
อนาคตต้องนํ าเข้าก๊าซธรรมชาติจะกระทบกับต้นทุนการผลิต บริษทั จะมีนโยบาย
ปรับเปลีย่ นสัดส่วนเชือ้ เพลิงการผลิตไฟฟ้าเป็ นชนิดอื่นหรือไม่
ประธานกรรมการได้ชแ้ี จง ดังนี้
1. เชื้อเพลิงถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิงที่มตี ้นทุนตํ่าสุด รองลงมาคือ ก๊าซธรรมชาติ และ
เชือ้ เพลิงทีม่ ตี น้ ทุนแพงทีส่ ดุ คือพลังงานลม
2. เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหลักคือก๊าซธรรมชาติคดิ เป็ นร้อยละ 70 ซึ่งในอนาคต
หากก๊ า ซธรรมชาติม ีร าคาสูง ขึ้น ก็จ ะทํา ให้ต้น ทุ น ค่ า ไฟฟ้ าสูง ขึ้น ด้ว ย ด้ว ยเหตุ
ดัง กล่ า วภาครัฐ จึง มีน โยบายที่จ ะกระจายความเสี่ย งโดยการใช้เ ชื้อ เพลิง จาก
หลากหลายชนิด ซึ่งแม้บริษทั จะไม่ได้รบั ผลกระทบในส่วนของผลกําไร เนื่องจาก
โครงสร้างค่าไฟฟ้าในสัญญา PPA เป็ นโครงสร้างราคาซึง่ รวมราคาต้นทุน (cost
plus) แต่บริษทั ก็ยนิ ดีท่จี ะสนับสนุ นนโยบายของภาครัฐ โดยพร้อมที่จะพัฒนา
โรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เชื้อเพลิงอื่น เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังนํ้ า หรือโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานประจําปี 2553 ของคณะกรรมการบริษทั และกิจกรรมทีจ่ ะทํา
ต่อไปในภายหน้า รวมทัง้ รับทราบการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2553 ตามทีเ่ สนอ
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พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

ประธานได้ขอให้นายวินิจ แตงน้อย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานเกีย่ วกับงบการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในปี 2553 โดยนายวินิจฯ ได้รายงานผลประกอบการประจําปี 2553 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
รายการ

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้ร วมและส่ ว นแบ่ ง ผลกํ า ไรสุ ท ธิ
ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้

งบการเงิ นรวม
(บาท)

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
(บาท)

65,654,601,436
10,837,616,271
15,117,328,265

58,800,373,628
8,494,546,648
9,232,432,660

6,792,241,503
12.90

6,142,120,802
11.67

หลังจากนัน้ ประธานขอให้นายชัยพัฒน์ สหัสกุ ล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นํ าเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษทั ซึ่งนายชัยพัฒน์ ฯ รายงานว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี
่ ารายงาน
จาก PwC โดยการซักถาม ให้คําแนะนํ าและข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ เพื่อให้ความมันใจว่
การเงินของบริษทั มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญ เชื่อถือได้และเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าํ คัญครบถ้วน
และเพียงพอ และเป็ นไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปและกฎระเบี
่
ยบทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รายละเอียด งบ
การเงินอยูใ่ นหนังสือรายงานประจําปีหน้า 153-209 แล้ว
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มี
ผูเ้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ตามที่รายงานประจําปี หน้า 160 งบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการผลกระทบของ
การเปลี่ย นแปลงอัต ราแลกเปลี่ย น ปี 2553 จํา นวน (42,294,026) บาท แต่ ใ นปี
2552 รายการดังกล่าวมีจาํ นวนเป็ นศูนย์ ขอทราบผลกระทบดังกล่าวเป็ นของบริษทั
ใด และเหตุใดในปี 2552 งบการเงินจึงไม่ปรากฏรายการประเภทนี้
2. ตามทีร่ ายงานประจําปี หน้า 160 งบกระแสเงินสด แสดงรายการเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยและกิจการร่วมค้า จํานวน (2,650,733,492) บาท แต่ในหน้า 181 ระบุวา่ จัดตัง้
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บริษทั นอร์ท โพล อินเวสท์เมนท์ จํากัดซึ่งมีทุนชําระแล้ว 5,770 ล้านบาท เหตุใด
จํานวนจึงแตกต่างกันมาก ควรเป็ นจํานวนเงินลงทุนใช้ไปทีส่ อดคล้องกันหรือไม่
3. ตามทีร่ ายงานประจําปี หน้า 178 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10 ลูกหนี้การค้า
สุทธิ แสดงรายการลูกหนี้เกินกําหนดกว่า 12 เดือน จํานวน 330,475 บาท ขอทราบ
ว่า เป็ น ลูก หนี้ ร ายใด มีข้อ โต้แ ย้ง อย่า งใด และจะมีโ อกาสได้ร ับ ชํา ระมากน้ อ ย
เพียงใด ตามทีแ่ สดงรายการดังกล่าวน่าจะมีอายุหนี้เกินกว่า 2 ปีแล้ว
4. ตามที่รายงานประจําปี หน้า 193 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 16 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น แสดงรายการทีด่ นิ เพือ่ โครงการในอนาคต จํานวน 322,071,012 บาท
ขอทราบว่า เป็ นรายการที่ดินอยู่ท่ใี ดบ้าง มีประมาณการ หรือกรอบเวลาที่จะใช้
ประโยชน์ในอนาคตอย่างใดหรือไม่ และมีการประเมินถึงการด้อยค่าโดยผูป้ ระเมิน
อิสระบ้างหรือไม่
5. ตามทีร่ ายงานประจําปี หน้า 197 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 22 ค่าใช้จ่ายตาม
ลัก ษณะ ในงบการเงิน เฉพาะบริษัท แสดงรายการค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ย วกับ พนั ก งาน
จํานวน 477,030,452 ในปี 2552 จํานวน 277,076,690 บาท แต่ในปี 2551 มี
จํานวน 239,454,135 บาท ซึง่ ค่าใช้จ่ายในปี 2552 เพิม่ จากปี 2551 ประมาณ 37
ล้านบาท เหตุใดค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 2553 จึงมีจํานวนเพิม่ ขึน้ จากปี 2552 มาก
ถึง 200 ล้านบาท
ฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. รายการที่ เ กิ ด ขึ้น เป็ น ผลจากการจัด ทํ า งบการเงิน รวมสํ า หรับ การลงทุ น ใน
ต่างประเทศ สําหรับปี 2552 กิจกรรมของเอ็กโก บีวไี อ มีจํานวนน้อยมากจึงไม่ได้
นํ ามารวมในงบการเงินรวมของบริษทั โดยนํ าเพียงงบการเงินของโคแนล โฮลดิ้ง
คอร์ปอเรชันมารวมในงบการเงิ
่
นรวมของบริษทั แต่ในปี 2553 มีกจิ กรรมทีเ่ กิดขึน้
ในเอ็กโก บีวไี อ มากขึน้ จึงมีการนํ าเอ็กโก บีวไี อเข้ามารวมในการจัดทํางบการเงิน
รวมของบริษัท ด้ว ยจึง ทํา ให้เ กิดตัว เลขการขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ย นจํา นวน
ประมาณ 43 ล้านบาท เนื่องจากเอ็กโก บีวไี อใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐ
2. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าประมาณ 2,600 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็ นเงิน
ลงทุนในการซื้อหุน้ เพิม่ เติมในโครงการนํ้าเทิน 2 จํานวนร้อยละ 10 จากบริษทั อิตา
เลียนไทยดิเวล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) สําหรับการตัง้ บริษทั บริษทั นอร์ท โพล
อินเวสท์เมนท์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 5,770 ล้านบาท
เนื่องจาก เป็ นการปรับโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศ โดยเอ็กโกเป็ นผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หมดในบริษทั นอร์ท โพล อินเวสท์เมนท์ จํากัด ซึง่ มูลค่าทุนจดทะเบียน 5 พัน
กว่าล้านบาทนัน้ มาจากการตีมูลค่าหุน้ ของเอ็กโก บีวไี อ ที่มที รัพย์สนิ เป็ น Conal
กับ Quezon โดยทีก่ ารทํารายการจดทะเบียนตัง้ บริษทั นอร์ท โพล อินเวสท์เมนท์
จํากัด และการโอนหุน้ เอ็กโก บีวไี อมาให้ บริษทั นอร์ท โพล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
นัน้ สามารถทําได้พร้อมกัน ดังนัน้ จึงไม่มเี งินสดในการลงทุนเพิม่ ขึน้ แต่อย่างใด
3. รายการลูกหนี้การค้าเกินกําหนดกว่า 12 เดือน จํานวน 330,475 บาท เป็ นลูกหนี้
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ของบริษทั เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ซึง่ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมระยองซึง่ บริษทั
อยูร่ ะหว่างติดตามการชําระเงิน
4. รายการที่ดนิ เพื่อโครงการในอนาคตจํานวน 322 ล้านบาทประกอบด้วยที่ดนิ ของ
โครงการปลวกแดง จังหวัดระยอง จํานวน 166 ล้านบาท โครงการจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 61 ล้านบาท และที่ดนิ ที่อําเภอบ้านบึง จังหวัดระยอง จํานวน 95
ล้านบาท
5. เนื่องจากบริษทั รับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษทั ผลิตไฟฟ้า ระยอง จํากัดในเดือน
ตุลาคม 2552 จึงทําให้มกี ารรับรูค้ ่าใช้จ่ายทางด้านพนักงานเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2552
รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยในไตรมาส 4 และในปี 2553 มีการรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยทัง้ ปี
นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามข้อมูลในหนังสืองบการเงินประจําปี 2553
ดังนี้
1. ตามที่หนังสืองบการเงินประจําปี 2553 หน้า 31 แสดงหัวข้อส่วนแบ่งกําไรสุทธิใน
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ขอทราบว่า เหตุใดจึงใช้หวั ข้อส่วนแบ่งกําไรสุทธิฯ
2. ขอทราบว่า มีการปรับปรุงตัวเลขในช่องงบการเงินรวมในปี 2552 ในหัวข้อส่วนแบ่ง
กําไรสุทธิในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ที่แสดงหนังสืองบการเงินประจําปี 2553
หน้า 31 หรือไม่
ฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. เนื่ องจากยอดเงินจํานวน 6,122,151,611 บาทเป็ นยอดรวมจากกิจการร่วมค้าซึ่ง
บางบริษทั มีผลกําไรบางบริษทั ขาดทุน ซึ่งจะถูกรวมอยู่ในยอดเดียวกันโดยไม่ได้ม ี
การแบ่งแยกการแสดงรายการระหว่างกิจการทีม่ กี ําไรและและกิจการทีข่ าดทุนเป็ น
คนละบรรทัด จึงใช้คาํ ว่า ส่วนแบ่งกําไรสุทธิฯ
2. ช่องงบการเงินรวมปี 2552 ในหนังสืองบการเงินประจําปี 2553 แสดงยอดรวมของ
กิจการทีข่ าดทุนและกิจการทีม่ กี ําไรให้รวมอยู่ในยอดเดียวกันโดยไม่มกี ารแยกเป็ น
คนละบรรทัด ดัง เช่ น ที่ร ายงานในหนั ง สือ รายงานประจํ า ปี 2552 อย่า งไรก็ต าม
ยอดเงินทีแ่ สดงเป็ นยอดเงินเดิมโดยมิได้มกี ารปรับปรุงแต่อย่างใด
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามข้อมูลในหนังสือรายงานประจําปี
2553 ดังนี้
1. ตามทีข่ อ้ มูลในหนังสือรายงานประจําปี 2553 ในหน้า 178 หมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 11 นํ้ ามันเชือ้ เพลิงและวัสดุสาํ รองคลังสุทธิ ได้แสดงค่าเผื่อวัสดุสาํ รอง
คลังล้าสมัย จํานวน 720,157,771 บาทนัน้ ขอทราบรายละเอียดรายการดังกล่าวว่า
คืออะไร
2. ตามทีข่ อ้ มูลในหนังสือรายงานประจําปี 2553 ในหน้า 179 หมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าสุทธิ ได้
แสดงค่าเผือ่ การด้อยค่าจํานวน 47.82 ล้านบาทนัน้ ขอทราบรายละเอียดรายการ
ดังกล่าวว่า คืออะไร
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ฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย จํานวน 720 ล้านบาท เป็ นค่าตัดจําหน่ ายอุปกรณ์อะไหล่ของ
โรงไฟฟ้า ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะเสือ่ มค่าได้ ดังนัน้ ทางด้านบัญชีตอ้ งมีการประมาณการค่า
ล้าสมัยของอุปกรณ์ดงั กล่าวไว้
2. ค่าเผือ่ การด้อยค่าจํานวน 47.82 ล้านบาทเป็ นเงินสํารองการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
ประเทศฟิลปิ ปินส์ ในบริษทั โคแนล โฮลดิง้ คอร์ปอเรชัน่

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุ ม ัติ ง บดุ ล และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุ น สิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้วตามทีป่ รากฏ
ในรายงานประจําปี 2553 ทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ ง
ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ป ระชุ ม ได้พ ิจ ารณาแล้ว มีม ติอ นุ ม ตั ิง บดุ ล และบัญ ชีกํ า ไรขาดทุ น ของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 4

จํานวนเสียง
383,901,329
0
13,957,150
397,858,479

คิดเป็ นร้อยละ
96.492
0.000
3.508
100.000

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี และการจ่ายเงิ นปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษทั มีกําไรสุทธิจากผลประกอบการประจําปี 2553
รวมทัง้ สิ้น 6,792 ล้านบาทเท่ากับ 12.90 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อบวกกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจํานวน
33,152 ล้านบาทแล้ว คิดเป็ นกําไรสะสมของงบการเงินรวมก่อนการจัดสรรจํานวน 39,944 ล้านบาท โดย
บริษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 530 ล้านบาทซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้หรือในจํานวนทีท่ ยอยเพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ หากไม่
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มีเหตุจําเป็ นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษทั ในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปนั ผลมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีสาระสําคัญ
โดยทีบ่ ริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั มีกําไร และบริษทั มี
กระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลได้ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของ
บริษทั แล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปนั ผลจากผลประกอบการปี 2553 แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 5.25 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 41 ของกําไรสุทธิและคิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิ้นจํานวน 2,764 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลต่อกําไรสุทธิในปี 2552 ทีจ่ ่ายในสัดส่วนร้อยละ 35 ของกําไรสุทธิ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื
หุน้ จะได้รบั เงินปนั ผลในอัตราเท่ากับเงินปนั ผลในรอบปี 2552
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิน ป นั ผลระหว่ า งกาลสํ า หรับ ผล
ประกอบการครึ่งปี แรกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาทเป็ นเงินปนั ผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจํานวน 1,316
ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ดังนัน้ เงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553
จะจ่ายได้อีก 2.75 บาทต่อหุ้น เป็ นจํานวนเงิน 1,448 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินจํานวนกําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะบริษทั โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ทัง้ นี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตรา
การจ่ายเงินปนั ผลในปีทผ่ี า่ นมาเป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (ร้อยละ)

ปี 2553

ปี 2552

6,792
526,465,000
12.90
5.25
2.50 2.75
2,764
41

7,936
526,465,000
15.07
5.25
2.50
2.75
2,764
35

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึ่ง
ไม่มผี เู้ ข้าประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะใดๆ ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั กิ าร
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2553 ดัง
รายละเอียดข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปนั ผลจาก
ผลการดําเนินงานครึง่ ปี หลังของปี 2553 ตามทีป่ ระธานเสนอในอัตรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน
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1,448 ล้านบาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5

จํานวนเสียง
384,080,276
770
13,796,451
397,877,497

คิดเป็ นร้อยละ
96.532
0.000
3.468
100.000

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงิ นค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
เรือ่ งการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ นายชัยพัฒน์ฯ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ให้ความสําคัญกับ
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ หนดนโยบายทีจ่ ะหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
ทุก 5 ปี โดยบริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ ซึง่
นโยบายของบริษทั สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ทีเ่ ริม่ บังคับใช้ตงั ้ แต่ปี 2549 เป็ นต้นมา
บริษัท ได้ดํา เนิ น การคัดเลือ กผู้สอบบัญ ชีจากการพิจ ารณาคุณสมบัติ ชื่อ เสีย ง และ
เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีชนั ้ นําในปี 2541 ปี 2546 และปี
2551 ตามลําดับ ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้
การปฏิบตั งิ านสอบบัญชีภายในกลุ่มบริษทั มีความต่อเนื่องจึงพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก PwC
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2554 ต่อเนื่องจากปี 2553 เนื่องจากเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อมี
ความเชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี ให้บริการทีด่ ี
สามารถให้คําปรึกษาแนะนํ าทีม่ ปี ระโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบทีม่ คี ุณภาพน่ าพอใจ และส่งมอบ
งานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทัง้ PwC เป็ นบริษทั ที่ให้บริการงานสอบบัญชีท่มี ชี ่อื เสียง มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดับสากล เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในปี 2554
จํานวน 1,986,390 บาท ทัง้ นี้ อัตราค่าสอบบัญชีสําหรับงานทีม่ ขี อบเขตการปฏิบตั งิ านเหมือนกับปี
2553 จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.3 หรือเพิม่ ขึน้ จํานวน 63,990 บาท ซึง่ สอดคล้องกับบริษทั จดทะเบียนอื่นใน
ธุรกิจพลังงานทีอ่ ตั ราค่าสอบบัญชีเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีสงั กัด PwC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2553 ของบริษทั
ย่อยรวม 8 บริษทั ได้แก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ
จํากัด บริษทั เอ็กคอมธารา จํากัด บริษทั พลังงานการเกษตร จํากัด บริษทั เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ย่ี
จํากัด บริษทั ร้อยเอ็ด กรีน จํากัด บริษทั เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด และบริษทั เอ็กโกอินเตอร์เนชัน่
แนล (บีวไี อ) จํากัด ซึง่ PwC และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยไม่
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มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บริษทั ดังกล่าวในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ ฝา่ ย
บริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า การจ้างสํานักงานสอบบัญชีท่ผี ู้สอบบัญชีสงั กัดและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานสอบบัญชีท่ผี ูส้ อบบัญชีสงั กัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบ
บัญชีในปี ทผ่ี า่ นมาไม่เป็ นสาระสําคัญทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์และไม่เป็ นการตรวจสอบ
งานของตนเอง ซึ่งจะทําให้ผูส้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางในการปฏิบตั งิ านสอบ
บัญชี
นายชัยพัฒน์ ฯ แจ้งที่ประชุมเพิม่ เติมว่าเนื่องจากมักจะมีผถู้ อื หุน้ ขอทราบรายละเอียด
ของรายการการให้บริการอื่นๆ คณะกรรมการบริษทั จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติม ดังนี้
 ค่าทีป่ รึกษาด้านโครงการลงทุนในต่างประเทศ จํานวน 20,885,145 บาท
 ค่าทีป่ รึกษาตรวจสอบฐานะทางการเงินโครงการลงทุนในต่างประเทศ จํานวน 3,380,036 บาท
 ค่าตรวจสอบงบการเงิน บริษทั นํ้าเทิน 2 เพาเวอร์ จํากัด เพือ่ การจัดทํางบการเงินรวม จํานวน
583,583 บาท
 ค่าผูต้ รวจสอบงานประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ จํานวน 50,000 บาท
 ค่าตรวจสอบผลการดําเนินงานของ บริษทั ร้อยเอ็ดกรีน จํากัด นํ าส่งคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนจํานวน 47,250 บาท
ทัง้ นี้ รายการการให้บริการอื่นรวมเป็ นเงิน 24,946,014 บาท
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนํ าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้แก่
นางสาวแน่ ง น้ อ ย เจริ ญ ทวี ท รัพ ย์ ผู้ ส อบบัญ ชี ร ับ อนุ ญ าตเลขที่ 3044 (เป็ น ปี ท่ี ส ามติ ด ต่ อ กั น )
นายประสัณห์ เชือ้ พานิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3051 และ นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่ 3977 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน 1,986,390 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นใน
งานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 123,600 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริงสําหรับการเดินทางไปสอบทานบริษทั ในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีทผ่ี สู้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตท่าน
อื่นแทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน รวมทัง้ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทานงบการเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและ
กิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2554 ด้วย
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ซึง่ ไม่มผี เู้ ข้าประชุมสอบถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะอื่นใด ประธานจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้
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ผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ ป ระชุ ม : ที่ป ระชุ ม ได้ พ ิจ ารณาแล้ ว มีม ติอ นุ ม ัติก ารแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี และกํ า หนดเงิน
ค่าตอบแทน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยแต่งตัง้ ให้นางสาวแน่ งน้ อย เจริญทวี
ทรัพย์ ผู้สอบบัญชีร บั อนุ ญาตเลขที่ 3044 นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
3051 และนายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3977 ในนาม PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจําปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน 1,986,390 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นใน
งานสอบบัญชีในประเทศไทยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เกิน 123,600 บาท โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิด ขึ้น จริง สํา หรับ การเดิน ทางไปสอบทานในต่ า งประเทศที่บ ริษัท มีก ารลงทุ น ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC
จะต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีทงั ้
3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าสอบทานงบ
การเงินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในปี 2554
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

จํานวนเสียง
381,320,836
4,917,670
11,646,791
397,885,297

คิดเป็ นร้อยละ
95.837
1.236
2.927
100.000

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการ
ของบริษทั ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม ซึง่ ใน
การประชุมครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบวาระจะต้องออกจากตําแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่
1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล
2. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร
3. นายโทชิโร่ คุดามะ
4. นายอาคิโอะ มัตสึซากิ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิส ระ กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการและกรรมการลงทุน

เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความ
โปร่งใส กรรมการทีพ่ น้ วาระทัง้ หมดสมัครใจทีจ่ ะออกนอกห้องประชุม
ประธานแถลงเพิม่ เติมว่า บริษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้
เสนอรายชื่อ บุ ค คลที่เ ห็น ว่า มีคุ ณ สมบัติเ หมาะสมเพื่อ รับ การคัด เลือ กเป็ น กรรมการระหว่า งวัน ที่ 2
พฤศจิก ายน 2553 – 17 มกราคม 2554 แต่ ไ ม่ม ีผู้ถือ หุ้น รายใดเสนอรายชื่อ กรรมการ ในการนี้
คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในกรณีน้ี ได้พจิ ารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็ นประโยชน์ แก่การกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ประสบการณ์และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการทีผ่ า่ นมา และเสนอทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ 5 ท่านได้แก่ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุ
เสถียร นายโทชิโร่ คุดามะ นายอาคิโอะ มัตสึซากิ และนายเรียวตะ ซากากิบาระ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ งเพื่อความต่อ เนื่ อ งในการกํากับ ดูแลกิจการ เนื่ องจากมีคุณสมบัติตามที่บริษัท
กําหนด มีความรอบรูใ้ นธุรกิจและได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ โดย
นายชัยพัฒน์ สหัสกุล นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร ซึง่ เป็ นกรรมการครบปี มีผลการประเมินกรรมการเป็ น
รายบุคคลในเกณฑ์ดี และมีคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการอิสระตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั
ทัง้ นี้ บริษัทได้นําเสนอข้อมูลของผู้ได้ร บั การเสนอชื่อ แต่ละท่านตามสิง่ ที่ส่ง มาด้ว ย
หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ อภิปรายเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่านซึง่ มีผเู้ ข้า
ประชุมสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
คําถาม:

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ได้สอบถามดังนี้
1. บริษทั ได้กาํ หนดจํานวนวาระสูงสุดทีก่ รรมการอิสระจะได้รบั การเลือกตัง้ หรือไม่ ถ้า
ไม่ม ี คณะกรรมการมีแนวคิดทีจ่ ะทบทวนให้มกี ารจํากัดกําหนดจํานวนวาระสูงสุดไว้
บ้างหรือไม่
2. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อรายนายชัยพัฒน์ สหัสกุล ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยหมายเลข 5
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ แจ้งว่าดํารงตําแหน่งมาแล้ว 3 วาระ รวม 9 ปี และ
หากรวมวาระที่ 4 ในครัง้ นี้ทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเข้ามาด้วย จะรวมเป็ นจํานวนถึง 12
ปี
จึง ขอทราบผลงานที่เป็ นรูปธรรมที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ บริษัท ตามลําดับ
ความสําคัญ 3 ผลงานในวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการของท่านในช่วง 9 ปี ทผ่ี า่ น
มา
3. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อรายนายไพบูลย์ ศิรภาณุเสถียร ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข
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5 ผลงานปี 2553 แจ้งว่า “ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั
โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า” แต่จาก
ประวัตกิ ารทํางานของท่านเป็ นกรรมการในบริษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และบริษทั หลักทรัพย์สนิ เอเชีย จํากัด ท่านน่ าจะมีความ
เชีย่ วชาญในการเงินการลงทุนตามสมควร จึงขอทราบว่าเหตุใดจึงไม่มขี อ้ เสนอแนะ
ในด้านนี้ต่อบริษทั จากท่านบ้างในปี 2553
คําตอบ:

ประธานกรรมการได้ชแ้ี จง ดังนี้
1. บริษทั ได้ปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระโดยกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อิส ระไว้ไ ม่เ กิน 3 วาระโดยให้เ ริ่ม นั บ วาระตัง้ แต่ ว นั ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่
1/2554 เป็ นต้นไป
2. ผลงานทีส่ าํ คัญของนายชัยพัฒน์ สหัสกุล ในรอบ 9 ปี ทผ่ี า่ นมาทีเ่ ป็ นรูปธรรม ได้แก่
การดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรับผิดชอบในการสอบทาน
ให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญ
มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้
และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ น
มาบริษัทได้รบั การยกย่องในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามที่กล่าวมาแล้วใน
ระเบียบวาระที่ 2
3. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุ เสถียร มีความรอบรูใ้ นทัง้ ในเรื่องวิศวกรรมตามสาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษาและด้านการเงินตามประสบการณ์ การเป็ นกรรมการในสถาบันการเงิน
และในช่วงทีผ่ า่ นมาได้ให้ขอ้ แนะนําเรือ่ งการบริหารเงินสดให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ ในการพิจารณานํ าเสนอแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั จะพิจารณาจากองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ และผลงานทีผ่ ่านมาซึง่ สัดส่วน
กรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการผูม้ คี วามเชียวชาญด้านวิศวกรรมและวิทยาการ
พลังงาน เศรษฐศาสตร์และการเงิน และกฎหมายและรัฐศาสตร์ในสัดส่วนร้อยละ 47, 33
และ 20

คําถาม:

คําตอบ:

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ได้สอบถามดังนี้
1. การแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทน TEPCO ได้แก่ นายโทชิโร่ คุดามะ และนายอาคิโอะ
มัตสึซากิ จะมีปญั หาหรือไม่ เนื่องจากปจั จุบนั มีขา่ วว่ารัฐบาลญี่ปนุ่ จะเข้าไปถือหุน้
ใน TEPCO
2. เหตุใดนายเรียวตะ ซากากิบาระ กรรมการผูแ้ ทนจาก MC
ซึ่งดํารงตําแหน่ ง
กรรมการได้ 2 เดือนจึงลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชแ้ี จงว่า

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554
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1. TEPCO ยังไม่มนี โยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการลงทุนในเอ็กโก ตามทีน่ ายโทชิโร่
คุดามะ กรรมการผูแ้ ทนจาก TEPCO ได้ตอบคําถามไว้ในระเบียบวาระที่ 2 ทัง้ นี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่านายโทชิโร่
คุดามะ และนายอาคิโอะ มัตสึซากิ มีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมทีจ่ ะ
สร้างความเข้มแข็งในการกํากับดูแลกิจการของเอ็กโก และไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้าม
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ จึง เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้บุคคลดัง กล่าวได้ร บั การ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการอีก 1 วาระ
2. นายเรียวตะ ซากากิบาระ เป็ นกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่ งแทนนายชินจิ ซึจยิ ะ ซึ่ง
ลาออกจากตําแหน่ งกรรมการเพื่อไปปฏิบตั หิ น้าที่อ่นื จึงมีวาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่ งที่เหลืออยู่ของนายชินจิ ซึจยิ ะ ซึ่งจะครบ
วาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 ดังนัน้ การพ้นจากตําแหน่ งของ
นายเรียวตะ ซากากิบาระ จึงเป็ นการพันจากตําแหน่ งเนื่องจากถึงคราวต้องออก
ตามวาระ และไม่ใช่การลาออกจากตําแหน่ง

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี ําถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานได้เชิญกรรมการทุกท่านกลับเข้าที่ประชุม และเสนอที่
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่แทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ
โดยมติของระเบียบวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม :
ที่ประชุมได้พจิ ารณา และมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
นายชัยพัฒน์ สหัสกุล นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร นายโทชิโร่ คุดามะ นายอาคิโอะ มัตสึซากิ และนาย
เรียวตะ ซากากิบาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครัง้ หนึ่ง โดยนายชัยพัฒน์ สหัสกุลและนายไพบูลย์
ศิรภิ าณุ เสถียร เป็ นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
ชือ่ กรรมการ
1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการอิสระ
2. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร
กรรมการอิสระ
3. นายโทชิโร่ คุดามะ
กรรมการ
4. นายอาคิโอะ มัตสึซากิ
กรรมการ

เห็นด้วย
(ร้อยละ)
382,831,026
(96.216)
381,591,956
(95.905)
381,864,886
(95.974)
381,864,886
(95.974)

ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
1,234,170
(0.310)
1,688,300
(0.424)
1,4047,370
(0.354)
1,407,370
(0.354)

งดออกเสียง
(ร้อยละ)
13,820,501
(3.473)
14,605,441
(3.671)
14,613,441
(3.673)
14,613,441
(3.673)

รวม
(ร้อยละ)
397,885,697
(100.000)
397,885,697
(100.000)
397,885,697
(100.000)
397,885,697
(100.000)

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
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ชือ่ กรรมการ
5. นายเรียวตะ ซากากิบาระ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7

เห็นด้วย
(ร้อยละ)
381,864,886
(95.974)
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ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
1,406,600
(0.354)

งดออกเสียง
(ร้อยละ)
14,614,211
(3.673)

รวม
(ร้อยละ)
397,885,697
(100.000)

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั โดยข้อแนะนํ าของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์
ต่างๆ ได้แ ก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้ร บั มอบหมาย ค่าตอบแทนของ
กรรมการในประเภทและขนาดเดีย วกัน รวมทัง้ การสร้า งแรงจูง ใจสํา หรับ บุ ค ลากรที่ม ีคุ ณ สมบัติท่ี
เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ซึ่งได้แก่
ค่าเบีย้ ประชุม และเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ

30,000 บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ได้รบั เพิม่ ในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลําดับ และกรรมการที่
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ นัน้ ซึ่งเป็ นหลักการเดิมซึ่งทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ไิ ว้ตงั ้ แต่ปี 2547 และเป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับบริษทั ในภาคพลังงาน
2. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านประจําปี 2553 ให้เท่ากับวงเงินโบนัสประจําปี 2552 ที่

ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คือจํานวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กบั บริษทั
ความสํา เร็จ ในการได้รบั การยกย่อ งเรื่อ งการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดี ราคาหุ้น ที่เ พิม่ ขึ้น และโบนัส
กรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการ
จัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทัง้ นี้ จํานวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.29 ของกําไรสุทธิ
และคิดเป็ นร้อยละ 0.7 ของเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยให้กบั ผูถ้ อื หุน้
3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจํานวนครัง้ การประชุม

อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
ปี 2554
ปี 2553
20,000
20,000
20,000
20,000

ปี 2554
20,000
20,000

ปี 2553
20,000
20,000

20,000
-

20,000
24,000

20,000
24,000

20,000
-

เบีย้ ประชุม (บาท)

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิม่ ในอัตราร้อย
ละ 25 ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ กี ารแต่งตัง้ ใหม่หรือเปลีย่ นแปลงระหว่างปี ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ
4. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ ไม่ม ี
ข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้ ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติ
ของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี 2554 และโบนัสกรรมการประจําปี 2553 ตามทีป่ ระธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
384,234,646
5,500
13,645,551
397,885,697

คิดเป็ นร้อยละ
96.569
0.001
3.430
100.000

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
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เรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งทีป่ ระชุมว่า ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรือ่ งอื่นๆ แล้ว มีผถู้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะจะเสนอให้พจิ ารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิ ด
โอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทัวๆ
่ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม
ข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ในเรื่องต่างๆ ซึง่ ประธานและฝา่ ยบริหาร ชีแ้ จงให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบ สรุปได้ ดังนี้
คําถาม:

คําตอบ:

คําถาม:

คําตอบ:

นางกัลยา ผกากรอง ผู้ร บั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลในหนังสือ
รายงานประจําปี 2553 หน้า 178 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 นํ้ ามันเชื้อเพลิง
และวัสดุสาํ รองคลังสุทธิ โดยขอทราบหลักเกณฑ์การจัดวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย และจาก
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะทําให้ค่าวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัยปี 2554 เพิม่ จากปี 2553 อย่างไร
หรือไม่
ฝา่ ยบริหารชีแ้ จงว่าหลักเกณฑ์วสั ดุสาํ รองคลังล้าสมัย ใช้ มูลค่าสุทธิของวัสดุสาํ รองคลัง
หารด้วยจํานวนปี ของอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่ หลือ ซึ่งมูลค่าสุทธิของวัสดุสํารองคลัง
ในปี 2553 และ 2554 น่าจะใกล้เคียงกัน
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามในประเด็น ดังนี้
1. แสดงความชืน่ ชมทีบ่ ริษทั นําระบบการตอบรับการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ
IVR ของ TSD เข้าใช้งาน และขอทราบจํานวนผูใ้ ช้งานระบบดังกล่าวในปี 2554
2. เสนอให้บริษทั จัดทํางบการเงินให้เร็วขึน้ เพื่อให้บริษทั จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ให้เร็วขึน้ ก่อนเดือนเมษายนหรือจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันเสาร์ได้หรือไม่
3. ขอให้บ ริษัทถ่ ายทอดการประชุ มผู้ถือ หุ้น ได้ห รือ ไม่เพื่อให้นักลงทุ นต่ างชาตินัก
ลงทุนต่างจังหวัดได้รบั ทราบข้อมูล
4. ขอให้บริษทั เข้าร่วมงานพบปะผูบ้ ริหาร (Opportunity Day)
5. ขอทราบข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษทั ว่ามีทไ่ี หนบ้าง
ฝา่ ยบริหารชีแ้ จง ดังนี้
1. จากสถิตทิ ผ่ี ่านมามีจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ จ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่าน
ระบบ IVR ของ TSD มาร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครบจํานวน อย่างไรก็ตาม
ทีผ่ ่านมาพบว่ามีผถู้ อื หุน้ ใช้ระบบ IVR น้อยมากซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้บริษทั
สามารถทราบจํานวนผู้ท่ปี ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมผุ้ถือ หุ้นซึ่งบริษัท จะสามารถ
จัดเตรียมงานเพื่อรับรองผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างถูกต้อง จึงขอเชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ระบบ
ดังกล่าวสําหรับการแจ้งความประสงค์เข้าประชุมล่วงหน้าในปี 2555
2. ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และ สมาคมบริษทั จดทะเบียน ได้จดั ทําคู่มอื การ
จัด ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น โดยให้ข้อ แนะนํ า ว่า บริษัท ไม่ค วรกํ า หนดวัน ประชุ ม ในช่ ว ง
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วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ทต่ี ดิ ต่อกันตัง้ แต่ 3 วัน
ทําการขึ้นไปซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม
ทัง้ นี้ บริษัทรับที่จะไป
ตรวจสอบข้อมูลเรื่องข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
เพือ่ กําหนดว้นประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ะดวกและเหมาะสมต่อไป
3. ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นบริษทั ได้นําเทปบันทึกการประชุมผูถ้ ือหุ้นขึ้นบนเว็บ
ไซด์ของบริษัท ทัง้ นี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเทปบันทึกการ
ประชุมได้ทฝ่ี า่ ยเลขานุ การบริษทั หรือ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ บริษทั ได้
ทําการบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างละเอียดและจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
ในเวลาทีก่ าํ หนด
4. บริษทั ได้จดั ให้ผบู้ ริหารพบนักลงทุนทุกไตรมาสซึ่งผูถ้ อื หุน้ สามารถรับทราบข่าวสาร
ข้อมูลกิจกรรมของ เอ็กโกได้จากเว็บไซด์ของบริษทั ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์และ
ข่าวสารของเอ็กโกในช่องทางอื่นๆ
5. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ชแ้ี จงว่าบริษทั ได้ดาํ เนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ดังนี้
 โรงไฟฟ้ าร้อ ยเอ็ด กรีน เป็ น ผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก ประเภทพลัง งาน
หมุนเวียนตัง้ อยูใ่ นจังหวัดร้อยเอ็ด มีกําลังผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวัตต์ ซึง่ ใช้แกลบ
เป็ นเชือ้ เพลิงหลัก และจําหน่ ายไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ทงั ้ หมดให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ
8.8 เมกะวัตต์ ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี
 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีนเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทพลังงานหมุนเวียน
ตัง้ อยู่ในจังหวัดยะลา มีกําลังผลิตติดตัง้ 23 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เศษไม้ยางพารา
เป็ นเชือ้ เพลิงหลัก และจําหน่ ายไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ทงั ้ หมดให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ
20.20 เมกะวัตต์ ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
นอกจากนี้ บริษัท อยู่ร ะหว่า งการพัฒ นาโครงการพลัง งานทดแทน ได้แ ก่ โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ในภูมภิ าคอาเซียนในปจั จุบนั มีกําลังผลิตติดตัง้ 55 เมกะวัตต์ และมีแผนงานที่
จะขยายกําลังผลิตเป็ น 63 เมกะวัตต์ รวมทัง้ ได้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
หลังจากทีฝ่ ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วนแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า บริษทั จะนํ าผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ใน
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทนิ กิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.egco.com
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ไม่มผี ู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมและ
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ต่อบริษทั
เลิกประชุมเวลา 16:45 น.

อนึ่ ง หลังการเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเพิม่ ขึน้ โดยทีจ่ ํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ เป็ น 411 ราย
และ 544 รายตามลําดับ รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เป็ น 955 รายนับจํานวนหุ้นที่ถอื รวมกันได้ 395,885,697
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.577 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด

ลงลายมือชือ่

ประธานทีป่ ระชุม
(นายพรชัย รุจปิ ระภา)

